االفتتاحية
المصالحة الوطنية ...كيف؟
بأن مجرد إنهاء الوجود
يوحي ضيق األفق للبعض ّ
األجنبي في البالد ،وتوحيد جغرافيتها تحت سلطة
واحدة ،سيكفيان لضمان استمرار الوجود الجغرافي
السياسي لسورية ،ولضمان وحدتها...
مما ال شك فيهّ ،أن توحيد الجغرافيا وتخليصها من
الوجود األجنبي هو جزء ال بد منه الستعادة البالد
ووحدتها ،وتحقيق هذا غير ممكن دون حل سياسي
شــامــل ع ـلــى أسـ ــاس الـتـنـفـيــذ ال ـكــامــل ل ـل ـقــرار ،2254
وواهم من ال يزال يحلم بغير ذلك.
مــا ينبغي إيــاؤه اهتمام ًا كبير ًا ،ليس فقط النضال
المطلوب ضد تقسيم األمر الواقع القائم حالي ًا ضمن
اإلحداثيات الجغرافية ،ومحاوالت الغرب والصهاينة
تكريسه ،والمساعدات التي يتلقاها مخطط التقسيم
هذا من المتشددين من األطراف السورية ،بل وأيض ًا
ينبغي العمل ضد اإلحداثي البشري لعملية التقسيم،
والــذي يقسم السوريين ماليين مقابل ماليين ،بين
«جيدين» و«سيئين»« ،وطنيين» و«خونة».
فــإذا كــانــت عــودة الـبــاد مــوحــدة بالمعنى السياسي
وخــالـيــة مــن الــوجــود األجـنـبــي لـيـســت بـمـتـنــاول اليد
فإن العمل على إبقاء ارتباط السوريين
بشكل فوريّ ،
بـبـعـضـهــم الـبـعــض ،وبـبـلــدهــم ،هــو مـكــون أســاســي ال
غنى عنه في الدفاع عن وحدة سورية واستمرارها.
ّإن األزمات الكارثية العميقة التي تقسم عمودي ًا شعب ًا
من الشعوب بين ماليين على هــذه الضفة وماليين
عـلــى الـضـفــة الـمـقــابـلــة ،ال يمكنها أن تنتهي بانتصار
إحــدى الضفتين .وأي واهــم يــرى انـتـصــار ًا مــن هــذا
النوع فإنما يظهر بشكل واضح أنه عملي ًا مع مخطط
التقسيم أي ًا تكن نواياه.
أزمــات وطنية بعمق األزمــة التي مــرت بها سورية،
تـتـطـلــب بـعــد نـظــر وحـكـمــة وسـعــة صــدر ومـســؤولـيــة
وطـنـيــة عــالـيــة مــن الــواضــح أنـهــا غـيــر مـتــوفــرة نهائي ًا
لــدى المتشددين مــن األطــراف السورية بمصالحهم
األنــان ـيــة الـضـيـقــة ،ومـطــامـحـهــم ال ـم ـحــدودة وصـغـيــرة
الشأن.
ّإن الحفاظ على وحدة سورية تتطلب العمل بشكل
مـتــوا ٍز السـتـعــادة وحــدة أرضـهــا ،والسـتـعــادة وحــدة
شعبها.
واسـتـعــادة وح ــدة الـشـعــب ال ـســوري تـمــر بــالـضــرورة
عبر القطع نهائي ًا مــع الثنائيات الـكــاذبــة التي قسّمت
الـســوريـيــن ط ــوال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،وعـبــر تظهير
الـثـنــائـيــة الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي ي ـحــاول ال ـم ـت ـشــددون بشكل
مستمر إخفاءها :المنهوبون والناهبون ...المنهوبون
هـ ــم األغ ـل ـب ـي ــة ال ـس ــاح ـق ــة وال ـم ـس ـح ــوق ــة مـ ــن ال ـش ـعــب
الـ ـس ــوري ،وه ــم م ــوج ــودون ع ـلــى ام ـت ــداد ال ـخــارطــة
ال ـس ــوري ــة وفـ ــي دول ال ـل ـج ــوء ،وهـ ـ ــؤالء مـقـسـمــون
وموال ،وعلى قوميات وطوائف
شكلي ًا بين معارض
ٍ
وإلــخ .والناهبون هم القلة القليلة الناهبة والمتنفذة
في النظام والمعارضة على حد ســواء ،وهــم أنفسهم
نــواة مــن نسميهم بالمتشددين مــن الـطــرفـيــن .هــؤالء
ال مـشـكـلــة لــدي ـهــم ف ــي ت ــوزي ــع ثـ ــروة م ـع ــادٍ لـمـصـلـحــة
األغلبية العظمى من السوريين (نستطيع تبين ذلك
مــن سـلــوكـهــم فــي مـنــاطــق سـيـطــرتـهــم وم ــن بــرامـجـهــم
المعلنة) ،المشكلة بالنسبة لهم هي من يحوز النهب،
وصراعهم ينحصر فيمن هو «صاحب الحق» في نهب
الشعب السوري...
أمــام استهتار المتشددين بــوحــدة الـبــاد وانفصالهم
فإن على عاتق الوطنيين من كل األطراف
عن الواقعّ ،
السورية أن يكثفوا عملهم المشترك ويرفعوا تنظيمهم
إلــى ال ـحــدود الـقـصــوى ،للعمل ضــد م ـحــاوالت تعميق
العداوات واالنقسامات بين المنهوبين من السوريين.
على الوطنيين من كل األطراف أن يدفعوا مع ًا باتجاه
تنفيذ  ،2254باتجاه حل سياسي تسود على أساسه
األغلبية المنهوبة المضطهدة والمظلومة من الشعب
الـ ـس ــوري ،وت ـت ـصــالــح فـيـمــا بـيـنـهــا وت ـض ـمــد جــراح ـهــا،
وتـتـجــاوز أشـيــاء كثيرة مما حصل فــي الـمــاضــي ،لكي
تـتـمـكــن مــن االت ـحــاد بــوجــه نــاهـبـيـهــا ،الــذيــن كــانــوا هم
ألن هــذه
األس ــاس فــي إغــراقـهــا بــالــدمــاء وال ـعــذابــاتّ ...
األغـلـبـيــة هــي وحــدهــا ضـمــانــة وح ــدة س ــوري ــة ،وهــي
صاحبة المصلحة األولى بسورية موحدة.
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حقوق على ورق!؟

نحن فقراء بسببهم؟
تــرتـفــع وتـيــرة الــوعــود الـتــي يطلقها أصـحــاب
ال ـع ـقــد وال ــرب ــط ،بـتـحـسـيــن ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي
لعموم الفقراء ،ومنهم :العمال ،عبر أشكال من
االق ـتــراحــات ،مـنـهــا :خـفــض األس ـعــار وتـعــديــل
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـع ـمــال وم ـت ـم ـمــات
األج ــور ،وتـعــديــل قــانــون الـحــوافــز اإلنـتــاجـيــة،
ولكن جميعها تبقى بإطار القول ال الفعل ،ألن
الـقــاعــدة األســاسـيــة الـتــي يمكن أن تغير واقــع
العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو
تعطل ،أي المعامل سواء في القطاع العام أو
الخاص فكالهما تتدهور أوضاعهما.
إن ذاك ال ـكــام الـمـعـســول أص ـبــح ثـقـيـ ًا على
أسماع العمال لكثرة تــرديــده في كل مناسبة
وغـ ـي ــر م ـن ــاس ـب ــة ،وخـ ــاص ـ ـ ًة فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــرات
واالجـتـمــاعــات الـعــامــة الـتــي تُـعـقــد ،ويحضرها
«أصحاب» العقد والربط.
العمال يطرحون في مجالسهم ســؤا ًال :لماذا
تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه
أصحاب األموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم
لـيــزدادوا نعم ًا وثــروة ،وال تصدق بوعودها
مـعـنــا نـحــن ال ـع ـمــال؟ مــع الـعـلــم أن جـمـيــع من
يتحدثون عنا ،يشيدون بتضحياتنا الجسام
وبــوطـنـيـتـنــا وعـمـلـنــا ،ومــع هــذا عـنــدمــا تصبح
األمــور على المحك ،أي :عندما نحشرهم في
الزاوية بمطالبنا المشروعة ،والتي هي حقنا
الطبيعي ،يذهبون إلى ناحية الموارد ،التي ال
تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من أجل
زيــادة أجــورنــا ،أو تعديل حوافزنا اإلنتاجية،
وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا الـمــرتـبـطــة مـبــاشــرة في
خــروج وضعنا المعيشي مــن عنق الــزجــاجــة،
التي أدخلتنا إليها الحكومة وحلفاؤها أصحاب
ال ـن ـعــم ال ـم ـس ـت ـجــدون وال ـس ــاب ـق ــون ،م ــن خــال
سياساتها االقتصادية التي عملت طوي ًال على
تقطيع لحمنا ورمينا عظم ًا ،لتنهشنا األقــدار
ال ـتــي ال نــاقــة لـنــا فـيـهــا وال ج ـمــل ،بــل فــرضــت
علينا بحكم قانون توزيع الثروة الــذي جعل
األغـنـيــاء يغتنون مــن عرقنا ودمـنــا ،والـفـقــراء
ي ــزدادون فـقــر ًا كــونـهــم إلــى هــذه اللحظة غير
قادرين بعد على رد الفقر ،وانتزاع حقهم فيما
يصنعونه من ثروات!
ال ـع ـمــال فــي مـجــالـسـهــم ي ـت ـســاءلــون عــن سبب
فـقــرهــم ،ومـجــرد طــرحـهــم لـهــذا ال ـســؤال يعني
اقـتــرابـهــم مــن وعــي الحقيقة ،وعــي مصالحهم
وم ـصــدر شـقــائـهــم ،وبــالـتــالــي اب ـت ــداع أدوات ـهــم
ال ـت ــي سـتـجـعـلـهــم قـ ــادريـ ــن ع ـلــى رسـ ــم مـعــالــم
طــريــق تحصيل حقوقهم المنهوبة ،أي :إنهم
س ـي ـك ـت ـش ـفــون م ــن خ ــارج ـه ــم ومـ ــن تـجــربـتـهــم
قوانين الصراع مع من يستغلهم ،ومن يحاول
أن يـجـعــل فـقــرهــم أبــدي ـ ًا ،وه ــذا لــن يـطــول ألن
درجــة الضغط على معيشتهم عالية ،ودرجــة
بشكل
النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة ٍ
ع ـ ٍـال ،وأصـبــح يـقــر بـهــا الـقــاصــي والــدانــي ،ولــم
تعد تفيد كــل الكلمات المعسولة عــن تحسين
أوض ــاعـ ـه ــم ،ال ـت ــي ت ـق ــال ل ـه ــم دون خ ـط ــوات
م ـل ـمــوســة وم ـح ـس ــوس ــة ي ـق ـت ـنــع ب ـه ــا ال ـع ـم ــال،
وإل فــإن قــانــون الـصــراع دفــاعـ ًا عــن المصالح
ّ
سيكون حاضر ًا.

ُيعد الدستور القانون األسمى في الدولة ،ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين ،أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً ،وفي حالة
تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت ال تتعارض مع الدستور الجديد ،أو ال تخالف أحكامه ،أو تبقى هذه القوانين
دستورية حتى يتم تعديلها ،أو تنص الدساتير عادة على مدة معينة يجب خاللها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.

ǧأديب خالد

مهلة ثالث سنوات!
الـ ــدسـ ـتـ ــور الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـص ـ ــادر فــي
سورية عام  2012نص في المادة
الثالثة والخمسين بعد المائة على
أنـ ــه( :ت ـب ـقــى ال ـت ـشــري ـعــات ال ـنــافــذة
والصادرة قبل إقرار هذا الدستور
ســاريــة المفعول إلــى أن تُـعــدل بما
يـتــوافــق مــع أحـكــامــه ،عـلــى أن يتم
ال ـت ـع ــدي ــل خـ ــال مـ ــدة ال ت ـت ـجــاوز
ثـ ــاث سـ ـن ــوات مـ ـي ــادي ــة) ،ول ـكــن
ومـ ــع م ـ ــرور ثـ ــاث س ـن ــوات عـلــى
انـتـهــاء المهلة الــدسـتــوريــة ،لــم يتم
لـغــايــة اآلن تـعــديــل أيــة قــوانـيــن ،بل
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس عُـ ـمِ ــل ع ـل ــى إصـ ــدار
قــوانـيــن جــديــدة تـخــالــف الــدسـتــور،
وال سيما قانون التشاركية ،حتى
الـتـصــرفــات وال ـق ــرارات الـحـكــومـيــة
باتت تخالف الدستور ،وخصوص ًا
مــا يـتـعـلــق مـنـهــا بـمـسـتــوى معيشة
ال ـ ـم ـ ــواط ـ ــن واألجـ ـ ـ ـ ــور وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
االجتماعية.
قوانين غير دستورية؟
ج ـ ــاء ال ــدسـ ـت ــور الـ ـج ــدي ــد بـتـغـيـيــر
ج ــذري خــاصــة ف ــي ال ـم ــادة الـثــامـنــة
منه ،وبالتالي باتت جميع القوانين
التي صــدرت بناء على هــذه المادة
ب ــاطـ ـل ــة دس ـ ـتـ ــوري ـ ـ ًا وبـ ـح ــاج ــة إل ــى

تغيير بـمــا يـتــوافــق وال ـمــادة الثامنة
الجديدة.
ومـ ــن هـ ــذه ال ـق ــوان ـي ــن ال ـه ــام ــة ال ـتــي
صـ ــدرت ب ـنــاء ع ـلــى ال ـم ــادة الـثــامـنــة
من الدستور القديم ،قانون التنظيم
الـ ـنـ ـق ــاب ــي رقـ ـ ــم  84الـ ـ ـص ـ ــادر ع ــام
1968وخ ــاص ــة أن ه ــذا ال ـقــانــون لم
يـصــدر بـنــاء عـلــى أح ـكــام الــدسـتــور،
بــل ص ــدر بـنــاء عـلــى أح ـكــام الـقـيــادة
ال ـق ـط ــري ــة ال ـم ــؤق ـت ــة ل ـح ــزب ال ـب ـعــث
ال ـع ــرب ــي االشـ ـت ــراك ــي رقـ ــم  2ل ـعــام
 1966وق ــرار مـجـلــس ال ــوزراء رقــم
 84لعام .1968
ك ـمــا أن األسـ ـب ــاب ال ـمــوج ـبــة ال ـتــي،
وردت في متن القانون ،والتي تعد
مقدمة له باتت أيض ًا غير دستورية،
ويجب أن يتم تغييرها بما يتالءم
وال ــدسـ ـت ــور ال ـج ــدي ــد الـ ـصـ ــادر ع ــام
 2012خــاصــة ال ـمــادة الـثــامـنــة ،وأن
يتم إصــدار قانون نقابي جديد بناء
على أحكام الدستور ،متضمن ًا حق
الـطـبـقــة الـعــامـلــة وتـنـظـيـمـهــا الـنـقــابــي
فــي استقاللية قــرارهـمــا فيما يتعلق
بالدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة ب ـك ــل ال ـ ـطـ ــرق واألش ـ ـكـ ــال
الـسـلـمـيــة ،ال ـتــي ن ـصــت عـلـيـهــا م ــواد
عدة من الدستور.
االنتخاب داخل النقابات
أيض ًا ،باتت طريقة االنتخاب داخل
ال ـن ـقــابــات بـطــريـقــة ال ـقــائ ـمــة الـمـغـلـقــة

ي ـشــوب ـهــا ع ـيــب عـ ــدم ال ـم ـشــروع ـيــة،
وجـ ـ ــزاؤهـ ـ ــا الـ ـبـ ـطـ ــان ل ـم ـخــال ـف ـت ـهــا
ال ــواضـ ـح ــة وال ـص ــري ـح ــة ل ـلــدس ـتــور
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،وي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن ي ـح ـص ــل
االنـتـخــاب وفــق الـطــرق الدستورية
والـقــانــونـيــة الـجــديــدة حـســب الـمــادة
الثامنة مــن الــدسـتــور ،والـتــي نصت
على التعددية السياسية وممارسة
الـسـلـطــة بــالـطــرق الــديـمـقــراطـيــة عبر
االقتراع.
تجريم اإلضراب؟!
كما أن قــوانـيــن العمل المعمول بها
ح ــال ـي ـ ًا ،وق ــوان ـي ــن ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
ت ـ ـج ـ ـرّم اإلضـ ـ ـ ــراب فـ ــي ال ـق ـطــاع ـيــن
الـعــام وال ـخــاص ،والـتــي يُــواجــه بها
الـعـمــال ،بــاتــت أيـضـ ًا غـيــر دسـتــوريــة
وتفتقد ألدنى درجات المشروعية،
العـتـبــارهــا اإلضـ ــراب جـنـحــة ،حيث
نص الدستور الجديد بشكل صريح
وواضـ ــح عـلــى حــق الـطـبـقــة الـعــامـلــة
ب ـم ـم ــارس ــة ح ــق ال ـت ـظ ــاه ــر الـسـلـمــي
واإلضـ ـ ــراب ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي ال ـمــادة
الرابعة واألربعين.
ضمان استقاللية النقابات
كما أن هـنــاك بعض الـنـصــوص في
قانون العقوبات ،والتي تسمح بحل
أو وق ــف أي ــة نـقــابــة أو جـمـعـيــة عن
ممارسة عملها ،وذلك حسب المادة
 108مــن قــانــون ال ـع ـقــوبــات ،والـتــي

نصت على أنه يمكن وقف كل نقابة
أو ش ــرك ــة أو ج ـم ـع ـيــة وكـ ــل هـيـئــة
اعـتـبــاريــة عــن ال ـع ـمــل )....وهـنــا مثل
هذا المواد باتت ال تتمتع بالشرعية
القانونية والــدسـتــوريــة ،فالمجالس
الـمـنـتـخـبــة عـ ــادة ال يـمـكــن حـلـهــا أو
وق ـف ـه ــا عـ ــن ال ـعـ ـم ــل ،ألنـ ـه ــا ه ـي ـئــات
منتخبة ،وليست معينة تعيين ًا من
قبل السلطة ،وهي تستمد شرعيتها
م ـ ــن قـ ـب ــل ن ــاخ ـب ـي ـه ــا ويـ ـضـ ـم ــن ل ـهــا
الدستور التمتع باستقاللية بداللة
المادة العاشرة منه.
الــدس ـتــور الـجــديــد ج ــاء بــالـعــديــد من
الـحـقــوق للطبقة الـعــامـلــة ،واعـتــرف
لها بحقها الكامل فــي ممارسة كافة
األســالـيــب النضالية السلمية للدفاع
ع ــن ح ـقــوق ـهــا ،ونـ ــص ع ـلــى ح ـقــوق
ال ـع ـم ــال فـ ــي ع ـي ــش ك ــري ــم وأج ـ ــور
تـنــاســب األس ـع ــار ،وألـ ــزم الـحـكــومــة
ب ــات ـب ــاع س ـيــاســة اق ـت ـص ــادي ــة تــؤمــن
الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،وتـحــافــظ على
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ــام ،وأن ت ــدي ــره وف ــق
م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري ،ول ـكــن
ك ــل هـ ــذه ال ـح ـق ــوق م ــا زالـ ــت ح ـبــر ًا
على ورق ،ويستمر يوم ًا بعد يوم
تجاهل الحكومة للدستور واعتباره
كــأنــه لــم يـكــن ،وهــو مــا يجعل جميع
تـ ـص ــرف ــاتـ ـه ــا وق ــوانـ ـيـ ـنـ ـه ــا م ـع ــرض ــة
ل ـل ـط ـعــن ،ب ـع ـيــب عـ ــدم ال ـم ـشــروع ـيــة،
وبــالـتــالــي إلـغــاؤهــا واعـتـبــارهــا كأنها
لم تكن.
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حوادث العمل في مصر ...دالالت ومؤشرات!
تشكل الحوادث التي
تطال العاملين في
بيئة العمل مرآة
تعكس ِسمات سوق
العمل ،من بينها:
إهمال اشتراطات
الصحة والسالمة
المهنية ،وارتفاع
معدالت البطالة،
والتي ُتفرض على جزء
من قوة العمل ،والتي
تزداد سنوياً ،والقبول
بأعمال خطرة
تفتقد األمان المهني
والصحي واالجتماعي.

ǧمركز أبحاث ودراسات
الحركة العمالية والنقابية
في العالم العربي «بتصرف»

حوادث العمل في مصر...
دالالت ومؤشرات!
ك ـم ــا ي ـش ـي ــر تـ ـكـ ــرار ح ـ ـ ــوادث ال ـع ـمــل
ف ــي ج ــان ــب م ـن ــه إلـ ــى ت ـخ ـلــف ال ـب ـنــى
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،س ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن ح ـي ــث
طـبـيـعــة الـقـطــاعــات الـنـشـطــة ،كــأعـمــال
الـبـنــاء والـتـشـيـيــد ،وانـخـفــاض الطلب
بــال ـق ـطــاعــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـم ـت ـطــورة،
وذات ال ـض ــواب ــط ال ـمــؤس ـس ـيــة الـتــي
تـ ــراعـ ــي حـ ـ ــد ًا أدنـ ـ ــى مـ ــن ال ـض ــواب ــط
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ،غ ـي ــر أن
انـخـفــاض الـطـلــب عـلــى الـعـمــل بشكل
عــام ،يعني :التسابق للحصول على
فرصة عمل ،حتى ولــو احتوت على
مخاطر صحية.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــزداد األم ـ ـ ـ ــر ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ل ـف ـئ ــات
واسـعــة مــن الـعـمــال الــذيــن ال يملكون
مهارات تنافسية ،وهــؤالء ينضمون
أليـ ــة ق ـط ــاع ــات ت ـت ـصــف بــال ـخ ـطــورة،
ويـقـبـلــون ظ ــروف عـمـ ٍـل مـجـحـفـةٍ في
أغلب األحيان.
وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات
اإلن ـت ــاج ـي ــة ع ـلــى ال ـم ـج ـهــود ال ـبــدنــي،
كقطاعات التحجير والبناء والمناجم
ومـعـظــم الـصـنــاعــات الـتـحــويـلـيــة الـتــي
ترتفع فيها نسب اإلصــابــة ،وتُصنف
عــال ـم ـي ـ ًا بــاألك ـثــر خ ـط ــورة م ــن حـيــث
إصابات العمل.
وتـ ـ ــزداد اح ـت ـم ــاالت اإلصـ ــابـ ــات فــي
بـيـئــة ال ـع ـمــل م ــع ت ــوسّ ــع ال ـع ـمــالــة فــي
الـقـطــاعــات الـخـطــرة ،وغـيــاب الــرقــابــة
والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة الش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ــة
والسالمة المهنية ،خاصة في القطاع
ال ـخ ــاص ،والـ ــذي يـشـمــل مــؤسـســات

ب ـع ـيــدة ع ــن ال ــرق ــاب ــة ،وي ـ ــدار بـعـضـهــا
بشكل عشوائي ومتخلف تقني ًا.
وأظهرت الحوادث األخيرة في مصر،
ومن بينها حريق مصنعين في مدينة
الـعـبــور فــي الـقــاهــرة الـكـبــرى ،والــذي
أسـفــر عــن وف ــاة أكـثــر مــن  20عــامـ ًـا،
غير المصابين ،قسوة ظــروف العمل
والـمـخــاطــر الـتــي يـعــانــي مـنـهــا الـعـمــال،
وسبقت هــذه الــواقـعــة حــادثــة سقوط
منجم أس ــوان ،جـنــوب الـبــاد ،والـتــي
تسببت في وفاة  40عام ًال ،وسبقتها
أي ـض ـ ًا ح ــوادث مــروعــة ،مـنـهــا حــادثـتــا
مصنعي إسمنت أسوان وكيما.
وتـتــرجــم ح ــوادث الـعـمــل -فــي مصر
أي ـض ـ ًا -مــوازيــن ال ـقــوة بـيــن أطــرافـهــا
ال ـث ــاث ــة ،ال ـع ـمــال ورؤوس األمـ ــوال
والـهـيـئــات الرسمية المنظمة لقواعد
ال ـع ـم ــل ،والـ ـت ــي ه ــي جـ ــزء م ــن بـنـيــة
الدولة ،ويفترض أن تراقب سياسات
ال ـص ـحــة وال ـســامــة الـمـهـنـيــة ،وتـضــع
شروط استيفائها بشكل دوري.
تُ ـظ ـهــر الـ ـح ــوادث ال ـكــارث ـيــة الـمــؤلـمــة
ج ــانـ ـبـ ـ ًا مـ ــن واقـ ـ ــع ال ـط ـب ـق ــة ال ـعــام ـلــة
الـمـصــريــة ،ومــا تـعــانـيــه مــن مشكالت
نـتـيـجــة ض ـعــف تـنـظـيـمـهــا ،واإله ـم ــال
الــذي يقابلها ،ســواء كــان رسمي ًا من
ال ـه ـي ـئــات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــأح ــوال ال ـع ـمــال،
كــال ـقــوى الـعــامـلــة ووزارة الـصـنــاعــة،
وتـشـتـبــك مـعـهــا أدوار غــائـبــة لهيئات
كاإلدارة المحلية لتحسين بيئة العمل
أو أدوار الح ـقــة .إذا لـحـقــت بــأمــاكــن
العمل مشكالت ضخمة ،كالحرائق أو
التلوث واالنفجارات وما تحمله من
آثار تتجاوز محيط العمل أيض ًا.
عملي ًا ،تكشف حــوادث العمل موقف
ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل ،وم ــا
يـشــوب عمليات الــرقــابــة مــن تكاسل،
م ـم ــا ي ــدي ــم ح ـ ــاالت عـ ــدم ال ـم ـطــاب ـقــة،
وأحيان ًا الفساد والتواطؤ معه.
ومــن بين ما تكشفه الـحــوادث ،واقع

العمال وافتقادهم للتأمين االجتماعي
والـصـحــي ،وهــي سِـمــة تلحق بمعظم
مــؤسـســات الـقـطــاع ال ـخــاص ،وحـتــى
وإن كـ ــان ق ــان ــون ال ـع ـم ــل  12لـسـنــة
 2003ي ـت ـض ـمــن م ـ ــواد عـ ــدة تـخــص
ال ـص ـح ــة والـ ـسـ ــامـ ــة ال ـم ـه ـن ـي ــة ،ف ــإن
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ره ـ ــن اعـ ـتـ ـبـ ــارات يـصـعــب
تطبيقها ،كــذلــك ال تتناسب عقوبات
ال ـم ـخــال ـفــات م ــع ح ـجــم ال ـض ــرر ال ــذي
يتعرض له العمال في أغلب األوقات.
ال ـمــادة  256تـقــر غــرامــة ال تـقــل عن
ألـ ــف ج ـن ـيــه ،وال ت ـت ـج ــاوز  10آالف
جـنـيــه ف ــي ح ــال ال ــوف ــاة أو اإلصــابــة
ال ـج ـس ـي ـمــة .وح ـت ــى ه ــذه ال ـن ـصــوص
وغ ـيــرهــا م ــن ت ـشــري ـعــات قــانــون ـيــة ال
تترجم إلى قواعد حاكمة ،إال في ظل
حالة توازن قوى تسمح بذلك.
وتـ ـ ـن ـ ــاول تـ ـق ــري ــر إص ـ ــاب ـ ــات ال ـع ـم ــل
خـ ــال  2018م ــا ي ـقــل ع ــن  10آالف
م ـن ـشــأة ،وه ــو ع ــدد ه ــزي ــل بــالـنـسـبــة

لـلـمـنـشــآت اإلنـتــاجـيــة والـصـنــاعـيــة في
ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص وق ـطــاع
األع ـ ـم ـ ــال ،والـ ـتـ ــي ت ـظ ـه ــره ــا ب ـيــانــات
التعداد االقـتـصــادي الخامس .ورغــم
ضــآلــة ع ــدد الـمـنـشــآت ال ـتــي تــم رصــد
الـحــوادث فيها ،فــإن حــاالت اإلصــابــة
بلغت عام  2018ما يزيد عن  14ألف
حالة إصابة.
وال تتوقف في كل األحوال الخسائر
على عمال المنشآت الذين يصابون،
ل ـك ــن ه ـن ــاك ك ـل ـفــة ت ـخ ـســرهــا ال ــدول ــة
بـشـكــل مـبــاشــر فـيـمــا يـتـعـلــق بـســاعــات
الـعـمــل واإلن ـت ــاج ،عــدا الـتـكــالـيــف غير
ال ـم ـب ــاش ــرة وال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـصــاريــف
وب ـن ــود ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة والــرعــايــة
االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـيـ ــة ،وحـ ـتـ ــى وإن ك ــان ــت
اإلعانات والتعويضات متواضعة.
وت ـش ـيــر مـنـظـمــة ال ـع ـمــل الــدول ـيــة إلــى
م ــوت  2,78مـلـيــون شـخــص بسبب
وظ ــائ ـف ـه ــم ،وتـ ـع ــرض  374م ـل ـيــون
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ش ـخ ــص ل ــإص ــاب ــة أو الـ ـمـ ــرض فــي
حـ ـ ــوادث مــرت ـب ـطــة ب ــال ـع ـم ــل .وت ـق ــدر
ال ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـخـ ـس ــائ ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـمـتـعـلـقــة ب ـســاعــات الـعـمــل بـنـحــو %4
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي،
وتصل في بعض البلدان إلى .%6
وإن كــانــت ال ــدول ــة وأص ـح ــاب الـعـمــل
ل ـه ـمــا أدوار وم ـس ــؤول ـي ــة أســاس ـيــة
فــي تــأمـيــن بـيـئــة الـعـمــل ،فــإن لسلوك
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــال -أو م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ب ـث ـق ــاف ــة
الـصـحــة المهنية ،والـتــي تتشكل عبر
التوعية والـتــدريــب والتأهيل -دور ًا
ه ــام ـ ًا ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ســام ـت ـهــم،
واألدوار الثالثة حائط ضمن عملية
الحماية ،للحد من الخسائر البشرية
واالقـتـصــاديــة الـتــي تلحق باالقتصاد
وال ــدخ ــل ال ـقــومــي كـمـحـصـلــة نـهــائـيــة،
بما فيها كلفة اإلصــابــات والعجز عن
العمل وآثــارهــا المتسلسلة اجتماعي ًا
واقتصادي ًا على األسر.

الطبقة العاملة

سلطنة عمان -مظاهرات صحار
تظاهر عشرات المحتجين الغاضبين من إجــراءات
تسريح العمال وســوء حالة االقتصاد العُماني في
مدينة صـحــار ،وســط اضـطــرابــات بسبب االقتصاد
الـمـتـعـثــر فــي الـسـلـطـنــة ،والـتــي أف ــرزت انـكـمــاشـ ًا في
أس ــواق الـعـمــل فــي مــديـنــة صـحــار الــواقـعــة عـلــى بعد
نحو  200كيلومتر شـمــال غــرب العاصمة مسقط،
وجالت المظاهرات التي استمرت ثالثة أيام مدينة
صحار ،وحمل المتظاهرون الفتات كتب عليها (إلى
متى المواطن سينتظر) و(إذا كــان الشباب ثروة
الوطن فلماذا نُهدر).
وص ـ ــور ن ــاش ـط ــون ال ـم ـظ ــاه ــرات ون ـش ــروه ــا عـلــى
وسائل التواصل االجتماعي ،وظهر في الفيديوهات
طــابــور طــويــل مــن شــرطــة مكافحة الشغب مشتبك ًا
مــع الـمـتـظــاهــريــن ،واسـتـخــدمــت الـشــرطــة فيها الـغــاز
الـمـسـيــل لـلــدمــوع لـتـفــريــق الـمـتـظــاهــريــن ،كـمــا قــامــت
باعتقال عدد من المتظاهرين.

بلجيكا -عمال النظافة
توقف عمال نظافة متعاقدون -من عدة مستشفيات في
جميع أنحاء البالد -عن العمل يوم  25أيار ،وذلك للمطالبة
بزيادة بسبب كورونا ،ووزع النقابيون منشورات تندد
بــالـتـمـيـيــز بـيــن فـئـتـيــن مــن الـعـمــال الـمـتـشــابـهـيــن ،وتـطــالــب
بالحصول على تعويض من وزير الصحة.
هذا التمييز بدأ حين قــررت الحكومة منح حافز إجمالي
 985يـ ــورو ،وخ ـصــص ه ــذا ال ـحــافــز لـجـمـيــع الـمــوظـفـيــن،
باستثناء عمال النظافة.
وصــرحــت الـنـقــابــة :فــي ال ـبــدايــة اعـتـقــدنــا أن ــه ك ــان س ـهــو ًا،
لكننا نشجب هــذا الظلم ،لقد بعثنا بـعــدة رســائــل للنواب
والوزراء المعنيين منذ أيلول وتم تجاهلنا.
وبـحـســب األرق ــام ال ـصــادرة عــن االتـحــاد البلجيكي الـعــام
لقطاع التنظيف ،هناك حوالي  1100عامل متضرر.
وتطالب النقابات الحكومة بمنح نفس المكافأة لموظفي
ال ـت ـن ـظ ـيــف ال ـخــارج ـي ـيــن ،م ـثــل ت ـلــك ال ـم ـم ـنــوحــة لـمــوظـفــي
المستشفى الداخليين.

إيران -احتجاج المعلمين
شـهــدت  5مـحــافـظــات إيــرانـيــة عـلــى األق ــل ،يــوم 23
أي ـ ــار ،ت ـج ـم ـعــات لـلـمـعـلـمـيــن وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ق ـطــاع
الخدمات بــوزارة التربية والتعليم ،احتجاج ًا على
تدني رواتبهم وعدم تحديد مصير توظيفهم.
وتداولت مواقع التواصل االجتماعي صــور ًا تظهر
تجمع المعلمين فــي ال ـمــدارس األهـلـيــة أمــام مبنى
الـبــرلـمــان اإليــرانــي فــي ط ـهــران ،مـطــالـبـيــن بمتابعة
شؤون توظيفهم.
وفي الوقت نفسه ،احتج المعلمون الذين يعملون
في مراكز التوجيه ما قبل المدرسة ،أمام البرلمان
اإليــرانــي ،وقــد جــاؤوا مــن مــدن مختلفة فــي إيــران،
م ـطــال ـب ـيــن بـ ــزيـ ــادة روات ـب ـه ــم وت ـح ــدي ــد أوض ــاع ـه ــم
الوظيفية.
كما أفادت التقارير بتجمع معلمي المدارس األهلية
فــي مـحــافـظــات إيــران ـيــة أخ ــرى بـمــا فـيـهــا سـيـسـتــان
وبلوشستان ،وكرمان ،وأذربيجان الشرقية.

لبنان -إضراب عام
نفذ اتحاد العمال العام يوم  ،26إضراب ًا عام ًا في مختلف أنحاء
لبنان ،احتجاج ًا على تــردي األوضــاع االقتصادية والمعيشية
التي تمر بها البالد.ونظمت وقفات احتجاجية لمئات العمال
والموظفين في مختلف المناطق ،إضافة إلى وقفة مركزية أمام
مقر االتحاد العمالي العام في العاصمة بيروت.
وفي طرابلس ،سجلت أيض ًا مشاركة قطاعات عدة ،منها :نقابة
المحامين ،ورابطة التعليم األساسي ،ولجان سائقي الحافالت
والشاحنات ،واتحادات النقل البري وغيرها..
ودع ـ ــا رئ ـي ــس االتـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي الـ ـعـ ــام -ف ــي ك ـل ـم ـتــه خ ــال
االعـتـصــام -إلــى تشكيل حكومة إنـقــاذ مــن اختصاصيين فــور ًا،
ومن دون حكومة ال معالجات وال حل لألزمات ،فالمعضالت
تـتـفــاقــم ،كـمــا لــوح بــالـتـصـعـيــد :الـيــوم نجتمع وال ـطــرق ســالـكــة..
وهـ ــذا يـسـجــل لـلـحــركــة الـعـمــالـيــة ح ـتــى ال تــزيــد ال ـمــآســي عـلــى
المياومين ،وعمال تحت الطلب ،وعلى الناس ومصالحها ،إنما
إذا بقيت األمــور على ما هي عليه فنحن ذاهبون إلــى تصعيد
تصاعدي أكثر فأكثر».
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أي قانون ،أو تشريع يصدر يكون تعبيرًا عن محصلة القوى
الفاعلة على األرض ،وقدرتها في التعبير عن مصالحها
وفرضها ،حيث يتضمنها القانون المراد إصداره ،وللعمل
وفقه أو بكالم أدق :هو تعبير عن المصالح العميقة للطبقة
المهيمنة اقتصادياً وسياسياً.
ǧعادل ياسين

تُ ـخ ـضِــع ال ـط ـب ـقــة الـمـهـيـمـنــة -اق ـت ـصــادي ـ ًا
وسياسي ًا -الطبقات األخــرى لقانونها،
أي :ل ـم ـصــال ـح ـهــا ،وإن كـ ــان ي ـت ـنــاقــض،
وي ـت ـعــارض مــع مـصــالــح ه ــذه الـطـبـقــات
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة «ال ـ ـع ـ ـم ـ ــال والـ ـفـ ــاحـ ـيـ ــن»،
ويـنـعـكــس ضـ ــرر ًا ع ـلــى ح ـقــوق ـهــا ،وه ــذا
ال ـضــرر ال ــذي يـحــدثــه ال ـقــانــون بـمـصــالــح
الـطـبـقــات الـمـسـتَـغَـلــة ،يـحــرمـهــا أي ـض ـ ًا من
إمـكــانـيــة الــدفــاع عـنـهــا ،حـيــث يـتــرافــق مع
الـهـيـمـنــة وتـشــديــد االس ـت ـغــال انـخـفــاض
أو ح ـت ــى انـ ـعـ ــدام ل ـم ـس ـتــوى ال ـح ــري ــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ،ح ـيــث
يـجـعــل الـمـجـتـمــع يـنـقـســم وف ـق ـ ًا للمصالح
ال ـم ـت ـنــاق ـضــة ،أي :يـصـبــح ال ـص ــراع بـيــن
ال ـط ـب ـقــات ف ــي ج ــوه ــره ص ــراع ـ ًا طـبـقـيـ ًا،
حـتــى وإن أخــذ مـظــاهــر أخ ــرى ال تبدو
أنـهــا واضـحــة لبعض أصـحــاب المصالح
المختلفة.

الـ ــولـ ـيـ ــدة ،ومـ ـن ــع قـ ــواهـ ــا مـ ــن ال ـت ـط ــور
وال ـن ـم ــو ،وهـ ــو خ ـب ـيــر ب ـح ـكــم ال ـت ـجــربــة
التاريخية للرأسمالية مع الطبقة العاملة،
ب ـكــل أشـ ـك ــال ال ـق ـمــع والـ ـحـ ـص ــار ،ك ــي ال
تـسـتـطـيــع الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـت ـحــول إلــى
قوة حقيقية على األرض ،وتفرض من
خــالـهــا إرادت ـهــا الـمـسـتـنــدة إل ــى بــرنــامــج
ت ـع ـب ــر ف ـي ــه عـ ــن م ـص ــال ـح ـه ــا وح ـق ــوق ـه ــا
ع ـل ــى ط ــري ــق ت ـغ ـي ـيــر عـ ــاقـ ــات اإلنـ ـت ــاج
الــرأسـمــالـيــة ،الـتــي هــي الـسـبــب الــرئـيــس
في شقاء ،وبؤس العمال ،ومن هنا فقد
عــانــت الطبقة العاملة الـســوريــة ،وكانت
لها مصلحة حقيقية في مقاومة المحتل
ال ـفــرن ـســي إل ــى جــانــب ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
األخـ ــرى ال ـتــي قــاوم ـتــه ،لـلـخــاص مـنــه،
وم ــن قــوان ـي ـنــه ،ول ـك ــن ال ـع ـمــال خــرجــوا
«مــن تحت الــدلــف إلــى تحت الـمــزراب»،
ح ـيــث أع ـي ــد إنـ ـت ــاج ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـع ـبــرة
ع ــن مـصـلـحــة ال ـبــرجــوازيــة ب ـكــل ألــوان ـهــا
وأشـكــالـهــا الــاح ـقــة ،ال ـتــي اسـتـنــدت إلــى
خبرة الرأسمالية ومصالحها في صياغة
ال ـقــوان ـيــن الـنــاظـمــة لـلـعــاقــة بـيــن أرب ــاب
ال ـع ـمــل وال ـع ـم ــال ،وال ـت ــي ف ــي جــوهــرهــا
ترسيخ لنهب قوة العمل ومركزة أعلى
للثروة.

االستالب ما زال مستمرًا وإن
تغيرت القوانين
إن ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة الـ ـس ــوري ــة عــانــت
كـثـيــر ًا مــن جـمـلــة واس ـعــة مــن الـقــوانـيــن،
والتشريعات التي صدرت منذ االحتالل
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي ،وقـ ــانـ ــونـ ــه سـ ـيّـ ــئ ال ـص ـي ــت
ال ـم ـس ـمــى ق ــان ــون األشـ ـغـ ــال ال ـع ـث ـمــانــي،
م ـ ـ ـ ـ ــرور ًا بـ ــالـ ـقـ ــوانـ ـيـ ــن ال ـ ـتـ ــي أصـ ــدرهـ ــا
المستعمر الفرنسي مستند ًا إلى قانون
الـشـغــل الـعـثـمــانــي ،لـيـسـتـمــر فــي تحكمه،
وسيطرته على الطبقة العاملة السورية

صراع لتحسين بيع قوة العمل
عملت الطبقة العاملة السورية كثير ًا على
التخفيف من وطأة النهب ،واالستغالل
الذي تم تكريسه في قانون العمل الذي
ص ــدر ف ــي ع ـهــد االس ـت ـق ــال ،مـسـتـخــدمــة
ســاحـهــا الــوح ـيــد ،وه ــو الـتـنـظـيــم وحــق
اإلض ـ ــراب ال ـتــي تـمـلـكــه ،ول ـك ـنــه ال ـف ـعــال،
وله تأثير ،ونتائجه كانت ملموسة على
الـعـمــال ،وذلــك بتحسين شــروط العمل،
وزيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور ،وت ـخ ـف ـيــض ســاعــات
ال ـع ـم ــل ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـم ـتــد مـ ــن ط ـلــوع
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انفتاح األفق
السياسي
بالتغيير الجذري
المطلوب
سيجعل
اإلمكانية أكبر
أمام الطبقة
العاملة
وحركتها
النقابية ألخذ
زمام المبادرة
من أجل استعادة
استقالليتها
التامة في اتخاذ
قراراتها

الـفـجــر إل ــى مـغـيــب الـشـمــس ،ه ــذا الـعـمــل
الــذي أنـجــزه الـعـمــال وحركتهم النقابية
وبـتــأثـيــر مـبــاشــر وواض ــح مــن النقابيين
الشيوعيين الــذيــن نقلوا للطبقة العاملة
خ ـبــرة ال ـحــركــات الـعـمــالـيــة فــي مــواجـهــة
قــوى رأس ال ـمــال ،فـقــد لـعــب هــذا دور ًا
مهم ًا في تنظيم العمال في حركة نقابية
واحدة موحدة ،جعل منها قوة أساسية
ال يمكن القفز عنها ،وتجاوز مصالحها،
وهـ ــذا م ــا ت ــم لـحـظــه ف ــي قــوان ـيــن الـعـمــل
الالحقة التي صــدرت فــي عهد الــوحــدة،
وما بعدها ،فقد جرى التأكيد على العديد
مــن ح ـقــوق ال ـع ـمــال ،حـيــث ك ــان الـظــرف
ال ـس ـيــاســي ،وم ــوازي ــن ال ـقــوى الـمـحـلـيــة،
وال ـعــال ـم ـيــة ت ـس ـمــح ب ــذل ــك ،ل ـكــن م ــع هــذا
خسرت الطبقة العاملة أهم سالح فعال
في الدفاع عن مصالحها ،وحقوقها ،أال
وهو حق اإلضــراب ،الذي كان مصرّح ًا
بـ ــه فـ ــي قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل ال ـس ــاب ــق زمـ ــان
«الـبــرجــوازيــة الــوطـنـيــة» ،واستقالليتها
التنظيمية ،واستقاللية قرارها.
ُطرحت العديد من الشعارات فيما بعد،
والتي أوهمت الطبقة العاملة بأن ما هو
ج ــا ٍر مــن إج ـ ــراءات هــي «االش ـتــراك ـيــة»
بعينها ،وأن الـمـعــامــل لـلـعـمــال ،ومــا على
العمال سوى التسليم بهذا كونه تعبير ًا
عن مصالحهم الحقيقية التي ناضلوا من
أجلها ،ليكتشف العمال مع مرور الوقت
أنـهــم يـخـســرون حـقــوقـهــم ،ومكتسباتهم
تباع ًا ،خــاصـ ًة مــع تبني اقتصاد السوق
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـسـ ـي ــاس ــات
الليبرالية ،وتعليمات المؤسسات المالية
الرأسمالية ،صندوق النقد الدولي وبنك
النقد الدولي.
قلق وحذر مشروعان
ٌ
ل ــم تـتـمـكــن ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة والـطـبـقــة

الـعــامـلــة مــن مــواج ـهــة ه ــذه الـسـيــاســات
ونتائجها الكارثية على الطبقة العاملة،
واالق ـت ـصــاد الــوط ـنــي بــرم ـتــه ،والـسـبــب
واض ـ ـ ــح ،وتـ ـعـ ـل ــم بـ ــه ك ـ ـ ــوادر ال ـح ــرك ــة
ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،وي ـن ـع ـك ــس فـ ــي ال ـع ــدي ــد مــن
مواقفها التي تُعلن عنها في المؤتمرات
واالج ـت ـمــاعــات الـنـقــابـيــة ،وه ــذا يعكس
ت ـخــوف ـهــا م ـمــا ه ــو جـ ــا ٍر ع ـلــى األرض،
وي ـع ـكــس حِ ـسّ ـهــا الـطـبـقــي بـقـلـقـهــا عـلــى
مصالح العمال ومكاسبهم ،نتيجة تلك
الـسـيــاســات ولـكــن الـعـيــن بـصـيــرة والـيــد
قصيرة.
النص الدستوري يحتاج إلى من يحميه
إن وج ــود دس ـتــور يـنــص عـلــى حـقــوق
الـطـبـقــة الـعــامـلــة بـمــا فيها حــق اإلضــراب
هــو ش ــرط غـيــر ك ــافٍ لـحـصــول الـعـمــال
عـلــى حـقــوقـهــم ،وإن ـمــا يـتـطـلــب -تحقيق
ذل ـ ـ ــك -مـ ـ ـب ـ ــادرة الـ ـعـ ـمـ ــال ف ـ ــي الـ ــدفـ ــاع
ع ــن ح ـقــوق ـهــم ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـم ـشــروعــة
وحـمــايـتـهــا ،الـتــي ال يـمـكــن أن تُ ـق ـدَّم لهم
عـلــى طـبــق مــن ذه ــب ،وت ـجــربــة الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة ب ـم ــا وصـ ـلـ ــت إلـ ـيـ ــه أوض ــاع ـه ــا
الـمـعـيـشـيــة وم ـس ـتــوى أج ــوره ــا وتــآكــل
ح ـقــوق ـهــا ب ــره ــان قـ ــوي ع ـل ــى صــاح ـيــة
المثل الشعبي القائل« :مــا بيحك جلدك
إال ظفرك».
انفتاح األفق السياسي بالتغيير الجذري
الـمـطـلــوب سيجعل اإلمـكــانـيــة أكـبــر أمــام
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ،وح ــرك ـت ـه ــا ال ـن ـقــاب ـيــة،
ألخــذ زمــام الـمـبــادرة مــن أجــل استعادة
استقالليتها الـتــامــة فــي اتـخــاذ قــراراتـهــا،
وصـيــاغــة برامجها المعبرة عــن مصالح
م ــن تـمـثـلـهــم ،وف ــي م ـقــدمــة ذلـ ــك :تـغـيـيــر
ق ــوان ـي ــن ال ـع ـم ــل ال ـت ــي أضـ ـ ـرّت بـحـقــوق
العمال ،وصياغة قانون انتخابي عمالي
يؤمن وصــول المناضلين العمال ،بعيد ًا
عن التدخالت من أية جهة كانت.
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حلفاء لواشنطن:
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ليس في الجعبة األمريكية سوى التوريط

بعد المأساة األمريكية في حرب فيتنام والهزيمة في العراق،
تثبت أفغانستان اآلن ومجددًا أن الواليات المتحدة غير قادرة
فعلياً على كسب الحروب .والواقع أن كل حالة من حاالت
العدوان العسكري األمريكي نجمت عن الثقة الذاتية الفائضة
من جانب النخب األمريكية ،التي كانت واثقة دائماً من
قدرتها العسكرية الالزمة لمواجهة أي عدو ،ومع ذلك ،فقد
أظهر لنا التاريخ بوضوح :أن األمر ليس على النحو الذي تتمناه
اإلمبراطورية المتراجعة.
ǧإعداد :سعد خطار

ُينظر إلى
الموجة األخيرة
من التصعيد
األمريكي
بوصفها تسخيناً
لعدد من
ٍ
الجبهات ُقبيل
قمة الرئيسين
بوتين وبايدن
حيث يحاول
الجانب األمريكي
تصريف هذا
التسخين على
طاولة التفاوض

يمكن تفسير أغلب اإلخفاقات العسكرية
األمريكية بعددٍ من األسباب المترابطة.
م ـن ـهــا :ع ــدم قـ ــدرة واش ـن ـطــن ع ـلــى فـهــم
ت ـع ـق ـيــد ال ـب ـلــد ال ـ ــذي تـ ـغ ــزوه وال ـم ـن ـط ـقــة
الـتــي يقع فيها هــذا البلد ،وعــدم العثور
على شركاء جديرين بالثقة على أرض
ال ــواق ــع ،فـضـ ًا عــن الـعــامــل األه ــم :وهــو
مقاومة سكان البلد الذي تغزوه ،وفوق
ذلك فشل واشنطن في الوفاء بالوعود
ال ـت ــي س ـت ـقــدم ـهــا ل ـنــاخ ـب ـي ـهــا ع ـن ــد إع ــان
الغزو.
تسخين ُقبيل االتفاقات؟
ٌ
ل ـ ــم ت ـح ـق ــق الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة أيـ ــة
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ح ـ ــاس ـ ـم ـ ــة فـ ـ ــي أي م ــن
الـصــراعــات المسلحة الـتــي خاضتها في
«دول الـعــالــم الـثــالــث» .فــي الــوقــت ذاتــه،
أدى االحتقان الذي نشأ نتيجة للغارات
العسكرية األمريكية -سواء في البلدان
الـتــي تـعــرضــت لـلـغــزو ،أو فــي الــواليــات
المتحدة نفسها ،الـمـتــزامــن مــع العوامل
االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـت ـغ ـيّــرة -إل ــى االن ـحــدار
كالعب أساسي
السريع للقوة األمريكية
ٍ
على الساحة الدولية.
رغـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن ض ـ ـ ـ ــرورات اإلنـ ـفـ ــاق

ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــذي ت ـت ــربّ ــح م ـن ــه ال ـن ـخــب
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ال ـح ــاك ـم ــة دف ـ ــع الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ــاس ـت ـم ــرار ن ـح ــو ص ــراع ــات
ج ــدي ــدة .ول ــم يـكــن مــن ُقـبـيــل الـمـصــادفــة
ّأل تـ ـك ــون روس ـ ـيـ ــا ف ـح ـس ــب «خ ـص ـم ـ ًا
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة» بــل الـصـيــن أي ـض ـ ًا،
األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى تـعـبـئــة ال ـقــوات
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـل ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي حـلــف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي (ال ـن ــات ــو) ع ـلــى نـحـ ٍـو
متواصل ،جعل من استعراض العضالت
في المناورات العسكرية واالستفزازات
على طول حدود روسيا والصين حدث ًا
تقليدي ًا ومتواص ًال.
تجمع واشنطن عدد ًا متزايد ًا من القوات
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ــروسـ ـي ــة.
وك ـش ـفــت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»
مؤخر ًا ،أن الواليات المتحدة لن تسحب
قواتها من ألمانيا كما عزم ترامب سابق ًا،
بل ستزيد من وجودها العسكري ،حيث
سيتم نشر  500جندي آخر في القاعدة
األمــريـكـيــة فــي مــديـنــة فـيـسـبــادن وســط
ألمانيا .وستتألف إحــدى الوحدتين من
قـ ــدرات اسـتـخـبــاراتـيــة وح ــرب فـضــائـيــة
وحرب إلكترونية ،في حين أن األخرى
م ـك ـل ـف ــة ب ـت ـح ـس ـي ــن الـ ـتـ ـعـ ــاون ال ـم ـت ـع ــدد
الـجـنـسـيــات .وخــال زي ــارة لـبــرلـيــن ،أكــد
رئ ـيــس ال ـب ـن ـتــاغــون ،لــويــد أوس ـت ــن ،أن
هذه القوات «ستقاتل وتنتصر»ّ .إل أنه
وعـلــى نـطـ ٍـاق واســع ،ينظر إلــى الموجة
األخيرة من التصعيد األمريكي بوصفها
تـسـخـيـنـ ًا ل ـعــددٍ مــن الـجـبـهــات ُقـبـيــل قمة
الرئيسين بوتين وبايدن ،حيث يحاول
الجانب األمريكي تصريف هذا التسخين
على طاولة التفاوض.
السفن النووية وأقراص اليود
بـ ـ ـه ـ ــدف ضـ ـ ـم ـ ــان أعـ ـ ـل ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ــة م ــن

يشعر السكان
المحليون
بالذعر إزاء
قرار الحكومة
السماح للواليات
المتحدة بإنشاء
قواعد عسكرية
في النرويج وفي
رأيهم أن هذا
ليس عنصراً من
عناصر الردع ،بل
خطوة نحو حرب
مع روسيا

الـتـسـخـيــن ،أصـبـحــت الــرحــات الـجــويــة
االسـتـفــزازيــة فــي بـحــر بــارنـتــس وبحر
البلطيق والبحر األســود حدث ًا منتظم ًا
وشبه يومي ،رغــم اعتراض الطائرات
الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة ل ـهــا .وف ــي اآلون ــة
األخ ـ ـي ـ ــرة ،بـ ـ ــدأت واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي دف ــع
حلفائها للقيام بمثل هذه االستفزازات،
ع ـل ــى أم ـ ــل اس ـت ـه ــاك ه ـ ــؤالء ال ـح ـل ـفــاء
ك ــوق ــود لـلـتـصـعـيــد .وم ـث ــال ع ـلــى ذل ــك:
اسـتـخــدام الـنــرويــج وقــواتـهــا المسلحة
ف ـ ــي أحـ ـ ـ ــدث ال ـ ـم ـ ـغ ـ ــام ـ ــرات الـ ـمـ ـع ــادي ــة
لــروس ـيــا مــن جــانــب ال ـب ـن ـتــاغــون ،حيث
سيوسع االتفاق األخير بين الواليات
المتحدة والنرويج التعاون العسكري
ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،مـ ــا ي ـس ـم ــح ل ـل ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بـبـنــاء مـنـشــآت عـلــى األراضــي
النرويجية لدعم عملياتها في المنطقة،
ب ـي ـن ـمــا س ـت ـح ـصــل ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة
عـلــى «وصـ ــول دون ع ــوائ ــق» إل ــى أيــة
منشآت عسكرية نــرويـجـيــة .كما يمنح
هذا االتفاق البنتاغون حقوق بناء أي
ش ــيء ي ــري ــده ع ـبــر ع ــدد م ــن ال ـمــرافــق،
وهـ ــي مـ ـط ــارا ريـ ــج وس ـ ــوال ال ــواق ـع ــان
بالقرب من الساحل الجنوبي للنرويج،
وكذلك مطار إيفينز وقــاعــدة رامسوند
البحرية ،التي تقع في الجزء الشمالي
م ــن الـ ـب ــاد .وي ــأت ــي تــوس ـيــع ال ـت ـعــاون
الـعـسـكــري بـيــن الـبـلــديــن وســط تصاعد
ال ـتــوتــرات بـيــن روس ـيــا وأوروب ـ ــا ،وال
سيما حول القطب الشمالي.
ح ـس ــب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الـنــرويـجـيــة ،يـشـعــر الـسـكــان المحليون
بــالــذعــر إزاء قـ ــرار ال ـح ـكــومــة ال ـس ـمــاح
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــإنـ ـش ــاء ق ــواع ــد
ع ـس ـكــريــة ف ــي الـ ـن ــروي ــج .وفـ ــي رأي ـه ــم
أن ه ـ ــذا لـ ـي ــس عـ ـنـ ـص ــر ًا مـ ــن ع ـنــاصــر
الـ ـ ـ ــردع ،بـ ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس مـ ــن ذلـ ــك،

خـطــوة نـحــو حــرب مــع روس ـيــا ،حيث
ي ــدرك الـنــرويـجـيــون أن الـمـنــاطــق التي
يستخدمها الجيش األمريكي ستصبح
بطبيعة الحال أهداف ًا أساسية في حالة
ن ـش ــوب ص ـ ــراع ع ـس ـكــري ب ـيــن ال ـنــاتــو
وروس ـي ــا ،مــا سـيــرتــب عــواقــب وخـيـمــة
ع ـلــى ال ـن ــروي ــج ن ـف ـس ـهــا .ذلـ ــك عـ ــدا عــن
أن ه ــذا ال ـق ــرار ي ـضــرب ع ـم ـي ـق ـ ًا ج ــذور
الــدعــايــة ال ـســائــدة ح ــول ن ـمــاذج الــرفــاه
الـتــي تــرفــض نـظــريـ ًا دخ ــول أيــة قــوات
أج ـن ـب ـيــة إلـ ــى الـ ـبـ ــاد .رغـ ــم ذل ـ ــك ،ف ــإن
أول غــواصــة نــوويــة أمــريـكـيــة سترسو
قــري ـب ـ ًا ف ــي م ـي ـنــاء تــروم ـســو الـصـنــاعــي
ال ـم ــدن ــي ب ــال ـن ــروي ــج ،م ـمــا أث ـ ــار -وف ـق ـ ًا
لـصـحـيـفــة فــي جــي ال ـنــروي ـج ـيــة -جــد ًال
ك ـب ـيــر ًا ب ـيــن ال ـس ـكــان ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،حـيــث
ينتقد الكثيرون فكرة السماح بدخول
ال ـغــواصــات ال ـنــوويــة األمــري ـك ـيــة .وبـعــد
السماح للغواصات األمريكية بالرسو
في ترومسو ستبدأ السلطات المحلية
فــي تــوزيــع أقــراص الـيــود على ريــاض
األطفال والمدارس «ألغراض وقائية»
فــي حــالــة تـســرب ال ـمــواد الـمـشـعــة .بيد
أن الـخـبــراء يـشـيــرون إلــى خـطــر آخــر:
إذا حملت الغواصات األمريكية أسلحة
ن ــووي ــة ع ـل ــى م ـت ـن ـهــا ،ف ـس ـت ـص ـبــح عـلــى
الفور أهداف ًا أساسية لضربات انتقامية
محتملة.
إلـ ــى ج ــان ــب الـ ـن ــروي ــج ،عـ ـبّ ــرت وســائــل
ـض مـمــاثــل
اإلع ـ ــام ال ـســويــديــة ع ــن رفـ ـ ٍ
ل ـل ـم ـحــاوالت األمــري ـك ـيــة ت ــوري ــط ال ــدول
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـغ ــام ــرات الـعـسـكــريــة
األمــري ـك ـيــة .وت ـت ـس ــاءل ه ــذه الــوســائــل:
ل ـم ــاذا ت ـجــري مـ ـن ــاورات «ح ـلــف شـمــال
األطلسي  »2021على مقربة كبيرة من
حــدود روسيا ،أال ينبغي أن يزعج هذا
أحد ًا؟
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خطوة أ ّولية للوقوف على :كيف يجري تحريف تاريخ

لطالما كان تزوير التاريخ جزءًا من معركة الحاضر والمستقبل ،ألن الطريقة التي يفهم بها الناس ماضيهم،
وماضي شعوبهم وعالمهم ،هي أمر حاسم في تشكيل مواقفهم واصطفافاهم اتجاه مختلف القوى ،واتجاه مختلف
الصراعات الراهنة التي تدور بينهم وحولهم وعليهم...
ǧريم عيسى

ق ـبــل ال ـمــراج ـعــة األخ ـي ــرة ل ـهــذه ال ـم ــادة تـجـهـيــز ًا
إلرسالها لهيئة تحرير قاسيون ،مرّ أمامي خبرٌ
يــدور حــول الـمــوضــوع نفسه الــذي أتـنــاولــه هنا؛

هذا الخبر-وللمفارقة الساخرة -هو خبرٌ نشرته
كتاب بعنوان «موسكو-
 BBCالبريطانية عن ٍ
لكاتب مصري اسمه
تل أبيب :وثائق وأســرار» ٍ
ســامــي ع ـمــارة ،وع ـنــوان الـخـبــر لــدى  BBCكــان
كالتالي« :لوال ستالين لما قامت إسرائيل»!

توضيح
هذه المادة هي البداية فقط ضمن سلسلة مقاالتٍ نعمل عليها ،وتتناول الموضوع نفسه،
استناد ًا إلى المعطيات والوثائق التاريخية .ورغم أننا كنا نرتّب إلخراج البحث الذي نقوم
به بحيث يظهر على شكل دراسة متكاملة مهما كان حجمهاّ ،إل ّأن ما دفعنا إلى البدء بنشر
بعض مما توصلنا إليه في البحث ،هو ّأن هنالك من يدفع الموضوع أكثر فأكثر نحو دائرة
الضوء ،باث ًا سموم الكذب والتلفيق القديمة والمستحدثة ألهداف سنوضح بعضها تالي ًا...
منسوب لكاتبة
وستكون مهمة هذه المادة محصورة بالرد على أكاذيب وردت في مقال
ٍ
روسية اسمها ناديزدا مادزاليفسكايا تم نشره الشهر الماضي ،بعنوان «اليهود مدينون
لستالين» ،وترجمه إلى العربية المترجم العراقي عادل حبه.

اقتباس ضروري
«سوف يتم تشويه العديد من األمور المتعلقة بحزبنا وشعبنا وتُسا َء معاملتُنا ،وقبل كل
شيء في الــدول األجنبية ،وحتى في بلدنا أيض ًا .سوف تكون الصهيونية ،في سُعارها
التدميري من أجــل التفوق العالمي ،قاسي ًة علينا ،وتنتقدنا بسبب نجاحاتنا وإنجازاتنا.
ما زالوا ينظرون إلى روسيا كدولة بربرية ،كمُلحَق للمواد الخام .وسيتمُّ أيض ًا االفتراء
على اسمي .يجري االفتراء عليه حتى في الوقت الحالي .وســوف ينسبون إلـيّ الكثيرَ
من الجرائم.
سوف تحاول الصهيونية العالمية بكل الوسائل تدمير اتحادنا ،بحيث ال تستطيع روسيا
أن تنهض مرة أخرى .تكمن قوة االتحاد السوفييتي في صداقة الشعوب .سيتم توجيه
النصل الحاد للصراعات ،أو ًال وقبل كل شــيء ،نحو تدمير هــذه الصداقة ،لقطع روسيا
عن محيطها.»...
ـام مــو ّثــق قاله
هــذا االقـتـبــاس هــو جــز ٌء مــن كـ ٍ
سـتــالـيــن ب ــال ــذات فــي تـشــريــن ال ـثــانــي مــن عــام
 ،1939ويمكن عبر المقال بنسخته اإللكترونية
االنتقال بالرابط إلى النص الكامل لحواره مع

ألـكـســانــدرا كــولـنـتــاي ال ــذي تـضـمــن هــذا الـكــام
(وض ـم ــن ال ـن ـس ـخــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة س ـي ـتــم أي ـض ـ ًا
وض ــع رواب ــط ال ـم ـصــادر وص ــور عــن الــوثــائــق
التي تم استخدامها).

االعتراف بقيام
«إسرائيل» بحكم
الواقع هو
استكمال للمشروع
البريطاني نفسه
القائل بإقامة دولة
لليهود وبعدم
قيام دولة للعرب

ما هي األهداف؟
بعض من وثائق األمم
قبل الشروع في تصفح ٍ
المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي
تتجاوز مئة ألف وثيقة ،فمن المفيد أن نعرض
مــا نـعـتـقــد أن ـهــا أهـ ــداف سـيــاسـيــة راه ـنــة تكمن
وراء تـصــاعــد م ـحــاوالت الــربــط بـيــن االت ـحــاد
السوفييتي وقيام الكيان «اإلسرائيلي».
«إسرائيل» ،وبعيد ًا عن مفرقعات صفقة القرن
واتفاقات التطبيع ،وقريب ًا من الواقع المباشر
لهزيمتها األخـيــرة ،تعلم يقين ًا أنها على وشك
أن تتيتم ...بوضوح أكبر ،فـ ّـإن تراجع الــوزن
األمــري ـكــي عـلــى الـمـسـتــوى ال ــدول ــي ،وتــراجــع
الــوزن الغربي عموم ًا ،سيعني بشكل مباشر،
ت ــراج ـع ـ ًا ف ــي وزن وف ــي قـ ــدرات ال ـك ـيــان عـلــى
االستمرار .وليس مستغرب ًا بالتالي أن يكون
لـ ــدى ال ـب ـعــض ض ـمــن ال ـك ـي ــان أحـ ــام وأوهـ ــام
وأن لدى هذا
متبن جديد ،خاصة ّ
بالبحث عن ٍ
الكيان تجربة االنتقال من بنوة بريطانيا إلى
بـنــوة الــواليــات الـمـتـحــدة ...وتـشــويــه الـتــاريــخ
بـهــذا المعنى ،يـهــدف إلــى التمويه على طبيعة
الـكـيــان كـمـشــروع لـيــس عـنـصــريـ ًا واستيطاني ًا
واستعماري ًا فحسب ،بل والتغطية على كونه
جــزء ًا أساسي ًا مــن المشروع الغربي العالمي،
وع ـل ــى ت ــاري ــخ الـ ـع ــداء ال ـط ــوي ــل ب ـيــن االت ـح ــاد
السوفييتي /وروسـيــا ضمن ًا ،والـكـيــان ...وهو
ال ـع ــداء الـ ــذي ظ ـهــر ف ــي م ـفــاصــل م ـت ـعــددة مــن
التاريخ ،بينها موقف ستالين نفسه ،وخاصة
اتجاه تروتسكي ومجموعة البوند اليهودية.
كــذلــك إنـ ــذار بــولـغــانـيــن ال ــذي أوق ــف ال ـع ــدوان
ال ـث ــاث ــي ع ـل ــى م ـص ــر ،وب ـي ـن ـهــا أيـ ـضـ ـ ًا ض ـبــاط
ســوف ـي ـيــت ق ـت ـلــوا ف ــي ال ـم ـعــركــة ال ـم ـبــاشــرة مــع
الـصـهـيــونــي فــي ح ــرب تـشــريــن  ،1973نــاهـيــك
عن أن كل السالح الذي حاربت به « ٍإسرائيل»
هو سالح أمريكي وغربي ،وكل السالح الذي
ح ــورب ــت ب ــه طـ ــوال ع ـقــود ع ــدي ــدة ه ــو ســاح
سوفييتي ...وغيرها الكثير ،وهذا تاريخ كامل
مــن ال ـعــداوة ،ويـحـتــاج إلــى جـهــود كـبـيــرة حق ًا
لتغطيته وتشويهه...
وهــم االنـتـقــال إلــى بـنــوة روسـيــا مــع التراجع
ال ـغ ــرب ــي ،ل ـي ــس الـ ـه ــدف األسـ ــاسـ ــي لـعـلـمـيــات

ألن الصهيونية نفسها تعلم
التشويه الجاريةّ ...
أن مـهـمــة االن ـت ـقــال ه ــذه هــي مـهـمــة مستحيلة
تـقــريـبـ ًا ...مــع ذلــك ،فـ ّـإن تـقــديــم صــورة للكيان
بوصفه ال مشروع الغرب فقط ،بل ومشروع
الشرق أيض ًا ،من شأنه (على ما يظن الكيان)
ْأن ي ـخ ـلــق وه ـم ـ ًا ب ــأنّ ــه ل ــن ي ـت ــراج ــع ب ـتــراجــع
المشروع الغربي ،بل سيبقى قائم ًا وسيتكيف
م ــع ال ـظ ــرف ال ـج ــدي ــد ...وه ــذا أمـ ـرٌ يـسـتـخــدمــه
الـكـيــان فــي دعــايـتــه الــداخـلـيــة هــذه األي ــام ،في
محاولةٍ للملمة الخسائر .ويستخدمه خارجي ًا
هو وأنظمة التطبيع العربية على حد ســواء،
لـكــي يــدعـمــوا خـيــارهــم الـتـطـبـيـعــي ،ويـحــاولــوا
ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن م ـعــاك ـس ـتــه ل ــات ـج ــاه ال ـتــاري ـخــي
الواقعي.
إذا كــان الـسـبـبــان الـســابـقــان لعملية الـتـشــويــه،
ي ــرتـ ـبـ ـط ــان ب ـ ــ«إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل» كـ ــأحـ ــد م ـش ــاري ــع
فإن السبب األكثر عمق ًا هو
الصهيونية العالميةّ ،
الذي يرتبط بالصهيونية نفسها كأحد المراكز
األســاسـيــة لـلــرأسـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،ولـيــس بأحد
مشاريعها فقط .ما نقصده هنا بوضوح هو:
ّأن عملية تغيّر ميزان القوى الدولي الجارية،
ليست مجرد تبديل بين قوى صاعدة وأخرى
هابطة ،وليست عملية تبادل كراسي ...التغيّر
الـ ــذي نـ ــراه ع ـلــى ال ـس ـطــح اآلن ه ــو انـعـكــاس
أول ــي ألزم ــة بـنـيــويــة عـمـيـقــة هــي أزم ــة الـنـظــام
الــرأس ـمــالــي نـفـســه ،وال ـتــي عـلــى أس ــاس أزمــة
شبيهة بـهــا ،وأقــل عـمـقـ ًا ،حــدثــت ثــورة أكتوبر
ون ـش ــأ االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي .االتـ ـح ــاد ال ــذي
انـتـصــر وت ـقــدم -بــالــذات -تـحــت راي ــة كــل من
لينين وسـتــالـيــن ...وبـهــذا الـمـعـنــى ،فـ ّـإن هنالك
خطر ًا محدق ًا من وجهة النظر الرأسمالية وفي
ظــل األزمــة الــراهـنــة مــن احتمال ثــورة جذرية
جــديــدة فــي روسـيــا خــاصــة ،أو فــي الصين ،أو
فــي أي مـكــان آخــر بــالـعــالــم ...ولـكــن الـمـهــم هو
ّأن أيــة ثــورة اشـتــراكـيــة جــديــدة ولـكــي تنجح،
ينبغي أن تنطلق مــن أعـلــى مـسـتــوى وصلته
الـثــورة الـســابـقــة ...وأيــن هــو ذلــك المستوى؟
بــالـضـبــط فــي مــرحـلــة االن ـت ـصــار الـعـظـيــم على
النازية ...أي :في مرحلة ستالين!
محاوالت تشويه تاريخ االتحاد السوفييتي
فــي عـيــون شـعــوب الـعــالــم «الـثــالــث» ،هــي في
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االتحاد السوفييتي فيما يتعلق بفلسطين؟ ولماذا؟
ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف جـ ــزء م ــن الـ ـص ــراع ال ــدول ــي
الـ ـ ــراهـ ـ ــن ...ح ـي ــث يـ ـج ــري ن ـس ــب األكـ ــاذيـ ــب
الملفقة حول االتحاد السوفييتي إلى روسيا
ال ـم ـعــاصــرة .ول ـكــن فــي الــوقــت نـفـســه يـجــري
اس ـت ـخ ــدام ال ـس ـخــريــة ح ـيــن ي ـتــم اس ـت ـح ـضــار
ال ـت ــاري ــخ ال ـع ـظ ـيــم ل ــات ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي فــي
وق ــوف ــه إلـ ــى ج ــان ــب ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم ال ـثــالــث،
س ـ ــواء فـ ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى اس ـت ـق ــال ـه ــا مــن
الـ ـغـ ــرب ،أو ب ـع ــد ذلـ ــك ب ـت ـطــويــرهــا ص ـنــاع ـي ـ ًا
وع ـس ـكــري ـ ًا وبــال ـم ـشــاريــع ال ـك ـبــرى وال ـس ــدود

وإلـ ــخ .ال ـس ـخــريــة تـسـتـنــد ل ـم ـقــولــة :ن ـعــم كــان
جـ ـيـ ــد ًا ل ـك ـن ــه االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ول ـيــس
روسـ ـي ــا الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ...إذ ًا ف ـه ــو ك ــذل ــك ه ــذا
الـمـنـطــق األع ــوج :حـيــن يـجــري الـحــديــث عن
(أمور سيئة) في تاريخ االتحاد السوفييتي
وهـ ــي م ـل ـف ـقــة ب ــال ـغ ــال ــب ،يُـ ـق ــال :انـ ـظ ــروا هــذا
تــاريــخ روس ـيــا ...وحـيــن يـجــري الـحــديــث عن
إيـجــابـيــات االتـحــاد الـســوفـيـيـتــي ،يـقــال :دعكم
من ذلك ،تلك دولة لم يعد لها وجود ،وليس
من عالقة تربطها بروسيا المعاصرة!

دولة أم دولتان؟
ب ـعــد هـ ــذه ال ـم ـقــدمــة ال ـطــوي ـلــة( ،والـ ـت ــي يـمـكــن
اع ـت ـبــارهــا م ـقــدمــة لـسـلـسـلــة ال ـم ـقــاالت ال ـقــادمــة
وليس لهذا المقال وحــده) ،نعود إلى لحديث
عن مقال مادزاليفسكايا.
تــدور مقالة الكاتبة -كما يظهر من عنوانها-
حــول محاولة اخـتــراع كذبة وإثباتها :هــي ّأن
الـفـضــل األول فــي قـيــام الـكـيــان «اإلســرائـيـلــي»
إنما يعود لستالين بالذات!
وألن الكذبة كبيرة ،وكبيرة جد ًا ،تبدأ الكاتبة
ّ
باإلقرار بالدور البريطاني واألمريكي ،وبوعد
بلفور وإلى ما هنالك ،ولكن تسعى إلى التقليل
مــن أهمية هــذيــن الــدوريــن وتمهد بــذلــك إللقاء
كذبتها.
بعد ذلــك تسعى إلــى دعــم تلك الكذبة باقتطاع
بـضــع جـمــل مــن كــام أنــدريــه غــرومـيـكــو ممثل
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي فــي األم ــم الـمـتـحــدة في
حـيـنــه ،والـتــي تـحــدث فيها عــن مـعــانــاة اليهود
مــن الـنــازيــة ،بحيث تـحــاول بـهــذه االقتطاعات
الـتـشــويـهـيــة إث ـبــات مـقــولـتـهــا .ثــم تـقـفــز الـكــاتـبــة
عـلــى الـفــور لتعلن أن سـتــالـيــن واف ــق شخصي ًا
عـلــى تـقـسـيــم فـلـسـطـيــن ،وعـلــى إن ـشــاء دولـتـيــن
منفصلتين عربية ويهودية.
ال ب ــد ب ــداي ــة م ــن ال ـتــذك ـيــرّ ،أن أول م ـشــروع

ل ـت ـق ـس ـيــم ف ـل ـس ـط ـيــن ه ــو ذلـ ــك ال ـ ــذي اق ـتــرح ـتــه
اللجنة الملكية (البريطانية) في تقريرها عام
 1937أي :قـبــل  10س ـنــوات مــن ص ــدور قــرار
الجمعية العامة رقم  181في  29تشرين الثاني
عام .1947
ومشروع التقسيم البريطاني لم يكن تقسيم ًا
لفلسطين لــدولـتـيــن عــربـيــة ويـهــوديــة ،بــل كــان
تقسيم ًا لفلسطين إلى ثالثة أقسام -1( :دولة
لـلـيـهــود -2 ،قـســم ث ــانٍ يـبـقــى تـحــت االن ـتــداب
الـبــريـطــانــي -3 ،قـســم ثــالــث يـجــري ضـمــه إلــى
شرقي األردن) ،أي ّإن المشروع البريطاني
األص ـلــي لـلـتـقـسـيــم لــم يـتـضـمــن ق ـيــام أي ــة دولــة
عربية ضمن فلسطين التاريخية!
ع ـقــدت الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة عــدة
جلسات كانت فيها قضية فلسطين هي النقطة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ع ـل ــى ج ـ ــدول األعـ ـمـ ــال ق ـب ــل ق ــرار
التقسيم عــام  1947الـمــذكــور أع ــاه .عُـقــد أحد
هــذه االجتماعات في  14أيــار  .1947واخترنا
هنا عرض أجزاء واسعة مما قاله ممثل االتحاد
السوفييتي في حينه ضمن هذا االجتماع ،ألنّه
يــوضــح بـشـكــل جـيــد (ول ـيــس عـبــر اقـتـبــاســات
تشويهية كالتي استخدمتها الكاتبة الروسية)
جزء ًا هام ًا من موقف االتحاد السوفييتي من
المسألة:

عادل إال إذا تم إيالء االعتبار الكافي للمصالح المشروعة لكال
حل ٍ
«ال يمكن التوصل إلى ٍ
الشعبين .كل هذا يقود الوفد السوفييتي إلى استنتاج مفاده أن المصالح المشروعة
لكل من السكان اليهود والعرب في فلسطين ال يمكن صونها على النحو الواجب إال من
خالل إقامة دولة عربية يهودية مستقلة ،مزدوجة ،ديمقراطية ،ومتجانسة.
يـجــب أن تـقــوم مـثــل هــذه الــدولــة عـلــى أس ــاس الـمـســاواة فــي الـحـقــوق لـلـسـكــان الـيـهــود
والعرب ،األمر الذي قد يضع أسس التعاون بين هذين الشعبين لمصلحتهما المشتركة.
ومعلوم أن هذه الخطة لحل مستقبل فلسطين لها مناصروها في تلك الدولة نفسها...
وبالتالي ،فــإن حــل مشكلة فلسطين من خالل إقامة دولة واحدة عربية يهودية مع
حقوق متساوية لليهود والعرب يمكن اعتباره أحد االحتماالت وأحد أكثر األساليب
الجديرة بالمالحظة لحل هذه المشكلة المعقدة .قــد يـكــون مثل هــذا الـحــل لمشكلة
مستقبل فلسطين أساس ًا سليم ًا للتعايش السلمي والتعاون بين السكان العرب واليهود
في فلسطين ،لصالح كال الشعبين ولصالح جميع سكان فلسطين والسالم واألمن في
الشرق األدنى.
إذا ثبت أن هــذه الخطة مستحيلة التنفيذ ،فسيكون مــن الـضــروري النظر فــي الخطة
الثانية التي ،مثل األولى ،لها مؤيدوها في فلسطين ،والتي تنص على تقسيم فلسطين
إلى دولتين مستقلتين ،واحدة يهودية واألخرى عربية .أكرر أن مثل هذا الحل لمشكلة
فلسطين لــن يـكــون لــه مــا يـبــرره إال إذا ثـبــت بالفعل أن الـعــاقــات بـيــن الـسـكــان اليهود
والعرب في فلسطين كانت سيئة للغاية لدرجة أنه سيكون من المستحيل التوفيق بينهم
وضمان التعايش السلمي للعرب واليهود».

وبالتالي ،وبنا ًء على ما سبق ،لم يكن الخيار
األول الت ـ ـحـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــات االش ـت ــراك ـي ــة
الـســوفـيـيـتـيــة لـلـحــل هــو تـقـسـيــم فـلـسـطـيــن إلــى
دولتين ،واحــدة عربية واألخــرى يهودية ،بل
بقاء فلسطين دولــة واحــدة .عــاوة على ذلك،
أوضح غروميكو أن خيار إقامة دولة واحدة،
قومية -عربية أو يهودية -مع تجاهل القومية

مشروع التقسيم
البريطاني لم يكن
تقسيماً لفلسطين
لدولتين عربية
ويهودية بل كان
تقسيماً لفلسطين
إلى ثالثة أقسام

«األخرى» هو خيار غير مقبول وغير وارد...
(هذا الخيار هو الخيار البريطاني الذي أشرنا
إليه بمشروع .)1937
كــرر غــرومـيـكــو هــذه اآلراء فــي جـلـســة أخــرى
في  26تشرين األول  1947قبل أيام قليلة من
تمرير القرار  ،181حيث قال:

«عندما كانت قضية مستقبل فلسطين قيد المناقشة في الــدورة االستثنائية للجمعية
العامة ،أشارت حكومة االتحاد السوفييتي إلى أكثر الحلول قبو ًال لهذه المسألة .األول:
كان إقامة دولة عربية يهودية ديمقراطية واحــدة يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق
مـتـســاويــة .فــي حــال ثـبــت عــدم ج ــدوى هــذا الـحــل بـسـبــب إص ــرار الـعــرب والـيـهــود على
عدم قدرتهم على العيش مع ًا في ظل تدهور العالقات بينهم ،أشــارت حكومة االتحاد
السوفييتي من خالل وفدها في الجمعية إلى أن الحل الثاني :كان تقسيم فلسطين إلى
دولتين حرتين وديمقراطيتين -دولة عربية وأخرى يهودية».
حول االعتراف بـ «إسرائيل»
الـكــذبــة الـثــانـيــة الــرئـيـسـيــة والـمـتـكــررة (أو في
أف ـضــل األحـ ـ ــوال ،الـحـقـيـقــة ال ـجــزئ ـيــة) ،وال ـتــي
ذكرها المقال ،هي أن االتحاد السوفييتي كان
أول دولة تعترف بدولة «إسرائيل» الجديدة.
الحقيقة الـجــزئـيــة هــي أنــه فــي  15أي ــار ،1948
وهـ ـ ــو ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــى فـ ـي ــه االن ـ ـتـ ــداب
ال ـبــري ـطــانــي رس ـم ـي ـ ًا ،أرس ـ ــل وزي ـ ــر خــارج ـيــة
«ال ـح ـكــومــة ال ـمــؤق ـتــة إلس ــرائ ـي ــل» بــرق ـيــة إلــى
األمـيــن الـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة بـعـنــوان «إعــان
دولة إسرائيل» ،وفي  17أيار عام  ،1948كان
االتـحــاد السوفييتي أول دولــة تعترف بقيام
«إســرائـيــل» دولــة بحكم الـقــانــون ()de jure
وهو ما سنوضح معناه تالي ًا.
ولكن نادر ًا ما يُذكر أن الواليات المتحدة كانت
أول دولة تعترف بـ«إسرائيل» ،وليس كدولة
بحكم الـقــانــون ،بــل كــدولــة بحكم الــواقــع (de
 ،)factoوج ــرى ذل ــك قـبــل اع ـت ــراف االت ـحــاد
السوفييتي ،بل وقبل يــوم واحــد من اإلعــان
الفعلي لـ«إسرائيل» ،وانضمت في حينه بضع

دول أخــرى إلــى الــواليــات المتحدة .وسنبين
الــوثــائــق الـتــي تثبت ذلــك بعد قليل ،ولـكــن من
الـمـهــم قبله أن نبين أهـمـيــة الـفــرق بـيــن شكلي
االعتراف المعروفين ضمن القانون الدولي.
االعتراف بقيام «إسرائيل» بحكم الواقع ،هو
اسـتـكـمــال لـلـمـشــروع الـبــريـطــانــي نـفـســه ،الـقــائــل
بإقامة دولة لليهود ،وبعدم قيام دولة للعرب،
أي :هو قفز فوق قرار التقسيم نفسه ذي الرقم
 ،181وعودة إلى مشروع  1937البريطاني.
بــالـمـقــابــل ،ف ـ ّـإن اع ـت ــراف االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
بالكيان «بحكم الـقــانــون» ،هــو الـتــزام بالقرار
 181والتزام باستكمال تنفيذه عبر قيام الدولة
العربية ضمن مــوازيــن الـقــوى الدولية القائمة
ف ــي ح ـي ـنــه .وال ـه ــدف ال ــواض ــح م ــن الـمـســارعــة
ل ــاع ـت ــراف ب ــال ـك ـي ــان «ب ـح ـك ــم الـ ـق ــان ــون» ،هــو
وضعه ضمن إطــار تطبيق القرار  181بالذات،
أي :وضـعــه ضـمــن اإلط ــار ال ــذي يـضـمــن إقــامــة
دولة عربية.

توثيق االعتراف األمريكي

ǩيتبع..

عـقــدت الجمعية الـعــامــة لــأمــم المتحدة اجـتـمــاعـ ًا فــي  14أيــار  1948لمناقشة قضية حكومة
فلسطين المستقبلية .ونـظــر االجـتـمــاع فــي عــدد مــن القضايا المتعلقة بالمسألة ،مــن بينها
مشروع قــرار يقترح تشكيل حكومة وصاية في القدس .وتــا مندوب الــواليــات المتحدة
خالل ذلك االجتماع البيان التالي الصادر عن رئيس الواليات المتحدة:
« ُأب ـل ـغــت ه ــذه الـحـكــومــة بــإعــان دول ــة ي ـهــوديــة فــي فـلـسـطـيــن ،وطـلـبــت الـحـكــومــة الـمــؤقـتــة
االعتراف بها .تعترف الواليات المتحدة بالحكومة المؤقتة باعتبارها سلطة األمر الواقع
لدولة إسرائيل الجديدة».
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للتذكرةُ ،ألناس حتماً باتت قد نست ما يسمى بموسم «المونة».
موسم «المونة» هو تقليد مالزم الشعب السوري ككل منذ مئات السنين ،يمتد بالفترة
الزمنية من الربيع حتى الخريف ،حيث يقوم األهالي بحفظ وتخزين جميع المواد
الغذائية وأصنافها والطعام «المونة» الستخدامها في غير موسمها دون أي استثناء
ألي طبق من األطباق.
ǧدعاء دادو

مصدر الحرمان
مــن الـمـعـلــوم ،أن مــوســم «الـمــونــة» هــو موسم
محبب لــدى غالبية الـنـســاء الـســوريــات ،ويعد
عنصر ًا للمفاخرة بينهن بحسب الطريقة التي
يـقـمــن بـهــا بــاالحـتـفــاظ بــالـمــواد الـغــذائـيــة لـمــدة
طويلة ،وبشكل صحيح وكيفية الحفاظ على
لون الطازج من هذه المواد.
ولكن بالتزامن مع األزمــة السورية وما تالها
م ــن أزمـ ــات مُـفـتـعـلــة وحـقـيـقـيــة وال ـت ــي أنـهـكــت
بــدورهــا الكبير -عاتق الشعب الـســوري ككل،
بــدايـ ًة بـانقطاع التيار الكهربائي الـمــزمــن ،وما
تــاه مــن تــدنــي مـسـتــوى المعيشة وانـخـفــاض
القدرة الشرائية لألجور أمام األسعار بذريعة
سعر الصرف في السوق الـســوداء ..إلــخ ،فقد
بــاتــت هــذه األزمــات مـصــدر ًا للحرمان مــن أهم
التقاليد المالزمة للشعب الـســوري منذ عقود
طويلة.
فـمــن الـمـعـلــوم وال ـمــؤكــد ،أن جـمـيــع الـعــائــات
ال ـســوريــة لــن تـسـتـطـيــع اإلقـ ــدام عـلــى الـتـفـكـيــر
حتى ب ـ مــوســم «الـمــونــة» ،الــذي فعلي ًا يحتاج
إلــى ميزانية تساوي راتــب الموظف مضروب ًا
بـ ـ ع ـش ــرات أض ـع ــاف ــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـلــك ال ـف ـئــة-
الناهبة -من الحيتان وكبار التجار والناهبين
لــاقـتـصــاد الـســوري الــذيــن يستطيعون إيـجــاد
أصـعــب الـمـقــومــات الـمـعـيـشـيــة الـتــي يـعــانــي من
فقدانها المفقرين السوريين ،وهذا على صعيد
الـسـعــر والـثـمــن .أمّ ــا عـلــى صعيد تــوفـيــر التيار

الكهربائي ،فإن استطاع أحد في يومنا هذا أن
يـقــوم بــاإلقــدام عـلــى «الـمــونــة» كـمــا يُـقــال «مــن
قريبو» ،فلن يحالفه الحظ ولن ينعم بالفرح،
ألن االنقطاع المستمر والترددي للتيار يُفسد
كل تعب وعمل ومشقة للمرأة السورية ،تمام ًا
كما هو الحال مع الفساد الحكومي وأفعاله بنا
في ابتالع وتشويه نتائج عملنا وجهدنا.
ول ــذل ــك ف ــإن الـغــالـبـيــة م ــن ال ـن ـســاء ال ـســوريــات
لـجــأن إلــى الـطــرق الـبــديـلــة ولـلـعــودة إلــى نمط
األجداد في اعتماد فكرة المونة المجففة ،وكما
قالت إحداهن« :فالشمس لن تنقطع عنا بفعل
فاعل».
فروقات حادة
يعاني الـيــوم الـمــواطــن الـســوري مــن فــروقــات
سعرية حادة ما بين راتبه الذي يبلغ حوالي
الـ ( )60ألف ،وبين متطلبات حياته والتي من
بينها «المونة» مث ًال ،فعام ًا بعد عام أو إن صح
القول :يوم ًا بعد يوم تختلف األسعار ،وتكون
المفارقات السعرية كبيرة بالنسبة لسابقها.
فـمـثـ ًا :بــالـنـسـبــة لـسـعــر كـيـلــو الـفــول وال ـبــازالء
«ال ـم ــون ــة» ف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ل ــم ي ـصــل إلــى
حدود الـ ( )1000ليرة سورية حتى! أما اليوم
وبحسب إحدى صفحات المواقع االقتصادية
على فيسبوك :فقد ارتـفـعــت أسـعــار «الـمــونــة»
حوالي ثالثة أضعاف ،كيلو البازالء بقشرو بـ
 3200ل .س ،كيلو البازالء مفصص بـ 9500
ل .س! كيلو الـفــول بقشرو ب ـ  2500ل .س،
كيلو الفول المفصص بـ  8000ل .س!

لم يعد تخزين المواد
الغذائية «المونة»
أولوية لجميع
السوريين كما هو
الحال سابقاً حيث
يتركز تفكيرهم
على تأمين قوتهم
يوماً بيوم هذا إن
استطاعوا تأمينه
بالمحصلة

وفـ ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه ،ن ـق ـ ًا ع ـل ــى ل ـس ــان وزي ــر
ال ـت ـمــويــن لـصـحـيـفــة ال ــوط ــن الــرس ـم ـيــة «ال ـيــوم
وبـعــد اسـتـقــرار سـعــر الـصــرف ،تبين أن هناك
انخفاض ًا باألسعار والسيما المواد األساسية
بنسبة .»%30
وأمــام هــذه األسـعــار على سبيل الـمـثــال :نرى
أن كل ما يتم التصريح عنه عبارة عن «صف
ك ــام» كــالـمـعـتــاد ال شــيء حـقـيـقـيـ ًا عـلــى أرض
الــواقــع ،وجميع تلك األسـعــار عبارة عن عبء
حـقـيـقــي ع ـلــى ج ـي ـبــة ال ـم ــواط ــن ال ـس ــوري ذي
الدخل المحدود.
وبــال ـم ـقــابــل ،ل ــم ي ـعــد ت ـخــزيــن ال ـم ــواد الـغــذائـيــة
«الـمــونــة» أولــويــة لجميع الـســوريـيــن كـمــا هو
الحال سابق ًا ،حيث يتركز تفكيرهم على تأمين
قــوتـهــم يــومـ ًا بـيــوم هــذا إن اسـتـطــاعــوا تأمينه
بالمحصلة.
نعمل ألجلكم
فــي هــذا الـسـيــاق ،فـقــد قــامــت مــديــريــة الـتـجــارة
الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بتعديل
ن ـشــرة أس ـعــار ال ـف ــروج وال ـب ـيــض وال ـشــاورمــا
بتاريخ  27الشهر الجاري ،وانخفضت األسعار
فيها بقيمة تراوحت بين الـ  100ليرة والـ 500
ليرة للكيلو الواحد ،مقارنة مع نشرة األسعار
الصادرة قبل يومين ،أي :بتاريخ  25الشهر.
ب ـح ـيــث إن هـ ــذه األسـ ـعـ ــار «ب ـع ــد االن ـخ ـف ــاض
الــره ـيــب» قــد نــاسـبــت دخ ــل ال ـفــرد وأصـبـحــت
األسـعــار أكثر واقعية ويمكن تقبُلها خصوص ًا
ذاك الهبوط من فئة الـ  100ليرة.
على سبيل المثال :الموظف الحكومي الذي ال
يملك دخـ ًا إضافي ًا وليس لديه أيــة مساعدات
خــارج ـيــة ك ـغ ـيــره م ـث ـ ًا ،ك ــان ال يـسـتـطـيــع أن
ي ـش ـتــري ف ـ ــروج ح ــي بـ ـ  5100ل ـي ــرة لـلـكـيـلــو
الواحد ،أما اليوم وبعد هبوط األسعار ،التي
تتناسب طــرد ًا مــع مدخوله الـشـهــري ،فيمكنه
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وبكل أريحية أن ينعم بأكل الفروج بعدما أن
أص ـبــح سـعــر الـكـيـلــو الــواحــد مـنــه  5000لـيــرة
فقط! فهل الحال كما يروج فع ًال؟!
«تـخـيــل يــا يــرعــاك اهلل» الـضـحــك عـلــى الـلـحــى
وع ـل ــى ع ـق ــول ال ـم ـع ــدوم ـي ــن ب ـه ــذا الـ ـن ــوع مــن
ان ـخ ـف ــاض ال ـت ـس ـع ـي ــرة الـ ـف ــري ــدة مـ ــن نــوع ـهــا،
إض ــاف ـ ًة إل ــى ذل ــك األس ـع ــار عـلــى أرض الــواقــع
لــم تنخفض فــي أغـلــب الـمـحــات ،فـمــا زال كل
محل يبيع بتسعيرة تختلف عن غيرها حسب
المنطقة وحسب مزاج البائع.
ويمكننا العودة إلى الموضوع نفسه ،أال وهو
التصريحات الصادرة من قِبل المعنيين دون
مراقبة حقيقية ،وأيض ًا يمكننا اعتبارها أنها ال
تـصــب فــي مـصـلـحــة ومـعــالـجــة مـشـكـلــة حقيقية
ل ـل ـمــواطــن الـ ـس ــوري ف ــي تــأم ـيــن مـسـتـلــزمــاتــه
ال ـغــذائ ـيــة ،واع ـت ـبــارهــا رفــاهـيــة مـطـلـقــة لـكــل من
يستطيع الحصول على الغذاء في سورية.
غصة
واق ـع ـي ـ ًا ،يُـمـثــل مــوســم «ال ـمــونــة» غـصــة لكثير
من العائالت السورية والتي بالكاد تستطيع
تــأمـيــن غ ــذاء يــومـهــا ،ألن الـســوريـيــن يتجهون
إلــى عملية التخزين في محاولة للحفاظ على
أمنهم الغذائي الستمرار حياتهم ،والتي تعمل
الحكومة ومن خلفها من الحيتان جاهدين على
حرمانهم منه.
وال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم عـلــى
خـ ـف ــض األسـ ـ ـع ـ ــار ،لـ ــم تـ ـع ــد مـ ـح ــل ثـ ـق ــة ل ــدى
الـمــواطــن ال ـســوري ألنـهــا مــا زال ــت عـبـئـ ًا كبير
على مدخوله ،رغم كل محاوالتهم بإقناعه أنهم
يعملون ألجله ،لذلك بقي في قلق بشأن أمنه
الـغــذائــي لـتــوقـعــه دائ ـم ـ ًا مــا هــو أس ــوء فــي ظل
الـقــرارات الحكومية التي ما زالــت ليومنا هذا
تنهك كاهل الشعب السوري ككل دون رحمة
منهم ،وال حتى تأنيب الضمير.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1020اإلثنين  31أيار 2021
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بما إنو حاكيين من قبل عن العمل الرهيب في تخفيض الدعم وبشكل جديد على الساحة
السورية ،فما رح يكون االسم مفاجأ إلكون...

ǧدارين السكري

أي ن ـع ــم ...ال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة ع ـن ــوان جــديــد
البتالع الدعم الحكومي وع عينك يا تاجر...
كلنا منعرف عمالء الحكومة يلي تحت إيديهون
وتحت رعايتون وبدعم منون وبإشرافون-
شو عم يعملوا وكيف عم يستغلوا هل الشعب
المسحوق والميت فعلي ًا...
كـيــف عــم يـحــاولــوا يـمـصــوا أخــر نـقـطــة بــدمــو-
كـيــف يـعــوفــوا حـيــاتــوا -كـيــف يـخـلــوه يشتهي
ال ـمــوت وم ــا يــاق ـيــه -كـيــف ي ـجــوعــوه -كيف
يـسـحـقــوه ويـطـحـنــوه أك ـتــر مــالــون ســاحـقـيـنــو
وطاحنينو...
ومن العمالء الجدد للحكومة كانت «السورية
ل ـل ـت ـجــارة» بــواج ـهــة الـ ـحـ ــدث ...ول ــأس ــف هــل
المؤسسة هي حاملة اسم «السورية»...
وم ـن ـشــان تـفـهـمــوا عـلـيـهــون إن ــو كــل الــداعـمـيــن
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم بـهــل
المؤسسة هي هنن سوريين ...يعني متال متل
غيرها ما في أيــادي خارجية ...منون وفيون
يعني...
وبآخر ما صُــرح للمؤسسة السورية للتجارة
ب ـت ــاري ــخ  14أيـ ــار ع ـبــر وك ــال ــة س ــان ــا« :مـ ــددت
فـتــرة بـيــع ال ـمــواد الـمــدعــومــة (الـسـكــر وال ــرز)
الـخــاصــة بأشهر (شـبــاط وآذار ونـيـســان) إلى
نـهــايــة الـشـهــر ال ـجــاري ب ـهــدف وص ــول ال ـمــواد
إلـ ــى ك ــل ال ـمــواط ـن ـيــن وح ـصــول ـهــم ع ـلــى كــامــل
مستحقاتهم».

بس حدا الحظ إنو مادة «الشاي» ملغية من
قائمة المواد المدعومة؟
أكيد الحظتو ...بس عرفتو السبب؟
أكيد ال ...رح أحكيلكون عن السبب...
ال ـس ـب ــب ي ــا ح ـب ـي ـبــاتــي إنـ ــو ك ــي ي ـت ــم إم ـكــان ـيــة
إرسـ ــال الـطـلــب ل ـل ـمــواد ال ـمــدعــومــة عــن طــريــق
برنامج «ويــن» الزم تطنش خـيــار تبع مــادة
«الشاي»...
يعني بما معناه ،ما الزم تقرب ع الشاي أبد ًا...
وإذا صار وقربت ع هل الخيار فعريف تمام ًا
إنــو مــا رح يزبط طلبك يــا عــزيــزي يــا مواطن
يلي راكض ع المواد المدعومة...
وب ـهــاد ال ـس ـيــاق ،مــن جــديــد وع ـلــى ل ـســان أحــد
الـعــامـلـيــن بــالـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة ..لـحـتــى تستلم
رســالــة الـسـكــر الزم مــا ت ـقــرب ع خ ـيــار مــادة
«الرز»...
أي نعم ...يعني فوق التأخير وطلعان العيون
بالطول وبالعرض المواد المدعومة عم تنزاح
شوي ورا شوي...
عــدا ع مــادة «الــزيــت» يـلــي صــرعــونــا فيه
إن ــو ح ـي ـكــون أرخـ ــص م ــن ال ـس ــوق ورح
تكون السورية للتجارة مضاربة للتجارة
ورح توقف بــوش الفساد تبعون و ..و
إلخ...
أي يمكن طلعت شافطتون وبايعتون وبأعلى
سعر كمان...
المختصر المفيد يا أحبائي ،ما يتم من أحداث
على أرض الــواقــع بين المواطنين والعاملين

في مؤسسات السورية للتجارة هو التالي:
نقاش ...جدال ...عياط ...خناق ...هفهفة طول
الوقت...
وأخـ ــر ال ـشــي بـيـطـلــع ال ـم ــواط ــن غ ـل ـطــان بـحــق
العاملين يـلــي يمكن مــو ذنـبـهــم انــو مــا عندهم
م ــواد بــس كـمــان الـمـشـكـلــة عـنــد ال ـمــواطــن انــو
هنن ببوز المدفع..
عزيزي المواطن...
تحية طيبة وبعد...
حــابــة خ ـبــرك رســالــة مـنـشــان مــا ع ــاد تـتـفــاجــئ
بعمايلون السودا...
إذا كنت حابب تبقى البطاقة الـ «ذكية» وتضل
عـنـصــرا ف ـعــال ع بــرنــامــج الـ ـ «وي ــن» بــاألشـهــر

الـجــايــة ...حــاول تطنش خـيــار مــادة «السكر»
كمان...
يعني يلي مــا وفــرولـنــا الــزيــت وال الـشــاي وال
الرز رح يوفرولنا السكر؟؟؟
خدوها من الجانب اإليجابي ...خوف ًا عليكون
من السكري يا عيوني...
ومع آخر األخبار انو السورية للتجارة تمدد
ف ـتــرة ب ـيــع ال ـم ــواد ال ـمــدعــومــة أس ـبــوع ـ ًا آخ ــر..
يعني بلعو أسـبــوع مــن الشهر الـجــايــة كـمــان..
ي ـع ـنــي صـ ــار ش ـه ــر وأس ـ ـبـ ــوع م ــن اس ـت ـح ـقــاق
المواطنين بخبر كان!
والسؤال يا حبايبنا بالسورية للتجارة :طالما
لسا ما في مواد طيب ليش التمديييييد؟!

هل تشفع وزارة الزراعة لما تب ّقى من غطاء نباتي في دمشق؟
انحسار الغطاء النباتي في دمشق وتقلص المساحات الخضراء
فيها ،بما في ذلك حدائقها العامة ومتنفساتها ،التي دخلت
عليها االستثمارات برعاية المحافظة ،التي لم تكن محافظة
بهذا الشأن ،أصبح أمرًا ملموساً للقاصي والداني.

ǧنوار الدمشقي

وقـ ــد دخ ـل ــت وزارة الـ ــزراعـ ــة عـلــى
خـ ــط ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ـ ّق ــى مــن
غ ـط ــاء ن ـبــاتــي ف ــي م ـحــاف ـظــة دمـشــق
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،م ــن خ ــال م ــا رشــح
عــن االجـتـمــاع الــذي عـقــد بـيــن وزيــر
ال ــزراع ــة وم ـحــافــظ دم ـشــق بـتــاريــخ
 2021/5/29ف ـ ــي م ـب ـن ــى وزارة
الزراعة.
سوابق مسجلة
ال ـت ـعــدي ع ـلــى ال ـح ــدائ ــق ال ـعــامــة فــي
دمـشــق ،وعـلــى كــل عــرق أخـضــر في
الـمــديـنــة ت ـكــرر تـبــاعـ ًا خ ــال الـسـنـيــن
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ع ـم ـل ـيــات
قــص األش ـج ــار الـمـعـمــرة فــي بعض
ال ـم ـن ـص ـفــات ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ال ـعــامــة
ب ـ ــذري ـ ـع ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن والـ ـتـ ـجـ ــديـ ــد
وال ـت ــوس ـي ــع ،وك ــذل ــك ال ـت ـع ــدي عـلــى
الوجائب ،بل وحتى األرصـفــة ،على

حساب الغطاء النباتي أحـيــانـ ًا ،ولو
عـلــى حـســاب شـجــرة واح ــدة تعتبر
م ـت ـن ـف ـس ـ ًا ف ــي م ـك ــان ـه ــا ،ي ـض ــاف إل ــى
ذلــك مــا تلتهمه الـحــرائــق فــي بعض
األحـيــان مــن أشـجــار وبقية أحــراش
ه ـن ــا وه ـ ـنـ ــاك ن ـت ـي ـج ــة اإله ـ ـم ـ ــال أو
التعمد!
األســوأ ،هو ما جــرى على مستوى
طـ ــرح االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ال ـحــدائــق
العامة بذريعة البحث عن اإليرادات
لتغطية اإلنفاق على الخدمات العامة
ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،وط ـب ـع ـ ًا كـ ــان ذل ــك
عـلــى حـســاب مـتـنـفـســات الـمــواطـنـيــن
وحقهم المشروع بهذه الحدائق ،بما
فيها من أشجار وألعاب ومساحات
افتراضية لألطفال ،فلم يشفع للغطاء
ال ـن ـبــاتــي ح ــق ال ـمــواط ـن ـيــن ب ــه عـلــى
أيدي المحافظة ،ولم يشفع لألطفال
ح ـق ـهــم ب ـم ـســاحــات كــاف ـيــة ل ـل ـعــب فــي
هذه الحدائق دون أن يتكبد ذووهم
ب ـعــض ال ـن ـف ـقــات لـتـصــب ف ــي جـيــوب
المستثمرين وأصحاب األرباح.
الزراعة تتدخل
ب ـ ـ ــادرة إي ـج ــاب ـي ــة ت ـس ـج ــل لـ ـ ــوزارة
ال ـ ــزراع ـ ــة أن عـ ـق ــدت اج ـت ـم ــاع ـ ًا مــع
م ـحــافــظ دم ـش ــق ،ف ـقــد نــاقــش وزي ــر
ال ــزراع ــة م ــع م ـحــافــظ دم ـشــق واق ــع
المناطق الحراجية والغطاء النباتي
في المحافظة ،واإلجــراءات الالزمة
ل ـح ـمــاي ـت ـهــم مـ ــن الـ ـح ــرائ ــق وإعـ ـ ــادة

تأهيل المناطق الـمـحــروقــة لتأهيلها
وإعادة الغطاء النباتي إليها.
ومما تم التأكيد عليه من قبل وزير
الزراعة بحسب ما رشح عبر وسائل
اإلعالم خالل االجتماع ما يلي:
أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة وض ـ ـ ـ ــع خ ـ ـط ـ ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة
والخرائط الالزمة لحماية المناطق
ال ـح ــراج ـي ــة والـ ـح ــدائ ــق واألراضـ ـ ــي
المشجرة في العاصمة.
زي ـ ــادة ال ـغ ـط ــاء األخـ ـض ــر ب ــاألن ــواع
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق
الصخرية.
اسـتـخــدام بــرامــج الـمـكــافـحــة الــازمــة
ل ـح ـم ــاي ــة ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـش ـج ــرة مــن

األمراض واآلفات.
تشكيل لجنة مشتركة بين الــوزارة
والـ ـمـ ـحـ ــافـ ـظـ ــة لـ ـ ــدراسـ ـ ــة وتـ ـح ــدي ــد
مـســا ٍر لفصل الـمـنــاطــق السكنية عن
الحراجية ،بهدف الحفاظ عليها من
الحريق والتعديات.
ض ـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـش ـ ــاء م ـش ـت ــل ل ـت ـك ـب ـيــر
األشجار المثمرة والحراجية ،بهدف
زراع ـ ــة أش ـج ــار ك ـب ـيــرة ب ـمــواص ـفــات
موحدة في أحياء وحدائق وأطراف
شـ ــوارع دم ـشــق ومـحـيـطـهــا ،وع ــدم
زراعة أشجار صغيرة الحجم.
ب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أش ـ ـ ــار الـ ـمـ ـح ــاف ــظ إل ــى
اسـتـعــداد المحافظة لتقديم مــا يلزم

للتعاون مــع وزارة الــزراعــة إلعــادة
ترميم المناطق المحروقة ،وزيــادة
ال ـغ ـطــاء الـنـبــاتــي وال ـتــدخــل فــي حــال
حــدوث أي حــريــق ،الفـتـ ًا إلــى أهمية
اإلسـ ــراع بـفـصــل الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة
عن الحراجية.
ف ـه ــل س ـي ـس ـفــر ت ــدخ ــل الـ ــزراعـ ــة عــن
إي ـج ــاب ـي ــات ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـح ـفــاظ
ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ـ ّق ــى مـ ــن غـ ـط ــاء ن ـبــاتــي
ف ــي دم ـش ــق وت ـح ـس ـي ـنــه وزيـ ــادتـ ــه،
أم ت ـس ـت ـم ــر الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ب ـن ـه ـج ـهــا
االسـتـثـمــاري الــريـعــي ،عـلــى حـســاب
الـ ـغـ ـط ــاء الـ ـنـ ـب ــات ــي ،وعـ ـل ــى ح ـس ــاب
متنفسات المواطنين؟!
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أطلقت وزارة االتصاالت والتقانة ومصرف سورية المركزي يوم االثنين الماضي بتاريخ
 24أيار ،خدمة الدفع اإللكتروني عبر شركتي االتصاالت «سيرياتيل -إم تي إن» ،حيث
تم إطالق الخدمة بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ،في فندق الداما روز في
دمشق.
ǧعبير حداد

وحـســب الـبـيــان ال ــذي نـشــرتــه رئــاســة مجلس
الــوزراء ،فإن الخدمة تهدف إلى توفير مجمل
الخدمات للسكان بأقل جهد ووقت وتكلفة.
االستفادة من الخدمة
يستطيع المواطن االستفادة منها عبر خدمة
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة أو ع ـبــر خ ــدم ــة ال ـ
 ،ussdع ـبــر هــات ـفــه ال ـخ ـل ــوي ب ـش ــرط تــوفــر
حساب دفع إلكتروني خاص به ،يتم إنشاؤه
من خالل رقم الهاتف المحمول باإلضافة إلى
رقــم الـهــويــة الــوطـنــي عبر خــدمــة  ،ussdالتي
تــوفــرهــا شــركــات االت ـص ــاالت الـســابـقــة الــذكــر،
وي ـكــون مـخـصـصـ ًا لـلــدفــع فـقــط ،ويـمـكــن شحن
الـحـســاب بــالـمـبــالــغ الـمــالـيــة عـبــر مــراكــز خــدمــة
ال ــزب ــائ ــن ،أو ع ـبــر ن ـقــاط ال ـب ـيــع ال ـم ـتــوفــرة في
مناطق سورية كافة.
شركات الدفع االلكتروني مرخصة في
سورية ...ولكن!
العديد من شركات الدفع اإللكتروني تأسست
م ـنــذ ع ــدة أع ـ ــوام ،م ـن ـهــا ش ــرك ــة «ال ـمــدفــوعــات
اإللـكـتــرونـيــة كــاش لــس» تــأسـســت عــام 2014
بــرأسـمــال  14مليون لـيــرة ،وأيـضـ ًا «الـمـهــارات
للدفع اإللكتروني» التي تأسست بــذات العام
برأسمال  50مليون« ،سما» خالل العام ،2017
«ب ـتــرا مــونـيـتـكــس» ال ـتــي تــأسـســت فــي أيـلــول
 2020بــرأسـمــال مـلـيــار لـيــرة ،و «إي– لـيــرة»
ال ـتــي تــأس ـســت ف ــي ت ـمــوز ال ـمــاضــي بــرأس ـمــال
 254مليون ليرة ،و«بلينك» تأسست حزيران
 2020برأسمال  300مليون ليرة...
بــالـتــزامــن مــع إطــاق خــدمــة الــدفــع اإللكتروني
عبر شركتي االتصاالت ،تم الترخيص لشركة
جــديــدة فــي مـجــال الــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي ،والـتــي

تحمل اسم «آي كاش» برأسمال  730مليون
ل ـيــرة ،لـيــرتـفــع ع ــدد ال ـشــركــات الـمــرخـصــة في
هــذا المجال إلــى ما يزيد عن الست ،باإلضافة
إل ــى شــركــة ح ـكــوم ـيــة تـحـمــل اس ــم «ال ـســوريــة
للمدفوعات اإللكترونية» والـتــي تأسست في
ال ـ ـعـ ــام ،2020وال ـت ــي م ــن خــال ـهــا ي ـتــم تـســديــد
فواتير االتصاالت والكهرباء والمياه بدمشق
وري ـف ـهــا ،ورسـ ــوم مـحــافـظــة دم ـشــق ووزارة
الداخلية ووزارة النقل الـتــي يتم طلب دفعها
إلكتروني ًا.
والجدير بالذكر ،أنه رغم وجود هذا العدد من
الـشــركــات المرخصة منذ عــدة أع ــوام ،الغريب
أنه لم يتم التسويق والترويج لها ولخدماتها
كما تم التسويق للخدمة التي تم إطالقها عبر
شركتي االتصاالت!
شركات االتصاالت والميزات
اإلضافية..
من المعروف أن شركتي «سيرياتيل وإم تي
إن» خاصة بخدمة االتصاالت ،أي :إن لها مهام
م ـح ــدودة ض ـمــن م ـجــال خ ــدم ــات االت ـص ــاالت،
نــاه ـيــك ع ــن ال ـع ـمــل ال ــدع ــائ ــي الـ ــذي ت ـس ــوق لــه
ع ـبــر خــدمــات ـهــا ،ك ـخــدمــة ق ـن ــوات اإلن ـتــرنــت أو
حتى الرنة بغنية ...إلخ ،وإن إعطاءها المهمة
الـخــدمـيــة اإلضــاف ـيــة ،الـتــي الـغــايــة مـنـهــا تـســديــد
بعض الفواتير عبر الــدفــع اإللـكـتــرونــي ،يعني
أنـهــا ستفتح لـهــا بــاب عـمــل جــديــد لـيــس وارد ًا
ضمن مهامها االفـتــراضـيــة ،والـتــي آليته تشبه
آل ـيــة ع ـمــل ال ـم ـصــارف م ــن «ع ـم ــوالت -آل ـيــات
التحويل -رصيد مالي» ،أي :إنه تم إعطاؤها
م ـيــزة ال ـت ـعــامــل ب ـخــدمــات ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي،
على الــرغــم أنــه توجد شــركــات مرخصة للدفع
اإلل ـك ـتــرونــي ومـ ـص ــارف ،سـ ــواء ح ـكــوم ـيــة أو
خاصة لمثل هذه التعامالت ،وهذا يعني أنه تم
منحها ميزة الطرفين مع ًا ،بد ًال من إعطاء مثل

رغم وجود الشركات
المرخصة منذ عدة
أعوام الغريب أنه
لم يتم التسويق
والترويج لها
ولخدماتها كما تم
التسويق للخدمة
التي تم إطالقها عبر
شركتي االتصاالت!

هــذه الـمـيــزات لـشــركــات مــرخـصــة عـبــر إضــافــة
هــذه الميزة لتطبيقاتها اإللكترونية الجاهزة
أص ًال ،والتي منذ تأسيسها لم يلمس المواطن
دورهــا الـفــاعــل على المستوى الـخــدمــات التي
يفترض أن تقدم للمواطن!.
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـ ـسـ ــؤال :م ــا رأي ال ـم ـص ــارف
وشــركــات الــدفــع اإللـكـتــرونــي مــن إط ــاق هــذه
الخدمة عبر شركتي االتصاالت ،والتي تعتبر
ب ـم ـثــابــة ت ـع ـدٍّ ع ـلــى ال ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـف ـتــرض أن
تغطيه مثل هــذه الشركات المرخصة ،وحتى
المصارف؟ واألهــم من ذلــك ،أنه توجد شركة
حكومية للدفع اإللكتروني!
وإال ما الداعي من وجود هذه الشركات التي
تـعـتـبــر عـ ــدد ًا زائ ـ ــد ًا ال ـي ــوم ب ـعــد ه ــذا اإلط ــاق
والتسويق!؟
واأله ــم مــع ه ــذه الـمـيــزة الـمـمـنــوحــة لـشــركــات
ال ـخ ـل ـيــوي ،وال ـت ــي ت ــم وض ـع ـهــا بـمـثــابــة شــريــك
ل ـم ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة مـ ــن مـ ـي ــاه إل ـ ــى ك ـهــربــاء
واتصاالت ...إلخ ،على حساب المتعاملين عبر
العموالت التي ستتقاضاها لقاء الخدمة التي
ستقدمها لهم!...
فلم يتم الـتـطــرق للحديث عــن الـعـمــوالت التي
يفترض أن تتقاضاها لقاء هذه الخدمات التي
ستقدمها شركتا االتصاالت الخلوية ،ال كنسبة
عمولة وال كمبالغ مقطوعة!
ف ــا ش ــك أن م ـثــل ه ــذه ال ـخــدمــة س ـتــوفــر عـلــى
الـمــواطــن جـهــد ًا ووق ـت ـ ًا ،ولـكــن مــن الـمــؤكــد أنــه
سـيـكــون عـلــى ح ـســاب جـيـبــة ال ـمــواطــن ،الــذي
ب ــات مــن ال ـم ـعــروف أن وض ـعــه ال ـمــالــي ســيء
اليوم ،مع واقع األجر المتردي الذي ال يغطي
تكاليف معيشته بالحد األدنــى ،فهل يستطيع
تـغـطـيــة تـكــالـيــف إضــاف ـيــة لــاس ـت ـفــادة مــن هــذه
الخدمة التي تعتبر بمثابة رفاهية لــه؟ فمثل
هــذه الـشــركــات ال تعمل كــرم أخــاق أو لوجه
اهلل ،فــالــربــح الـسـمــة الـطــاغـيــة عـلــى أولــويــاتـهــا،
ومصلحتها فوق مصلحة المواطن بالتأكيد!
شركة الدفع اإللكتروني الحكومية ومدى
فعاليتها« ..السورية للمدفوعات اإللكترونية»
إن وجود شركة دفع إلكتروني حكومية أمر
إيـجــابــي ،ويجب استثماره بشكله األفضل،
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ع ـبــر ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
ال ـتــي ت ـســاهــم ب ـن ـجــاح م ـثــل ه ــذه الـمـشــاريــع
ووض ــع اإلسـتــراتـيـجـيــات الـتــي تـعــزز نجاح
مـثــل هــذه «الـمـشــاريــع الـحـكــومـيــة» ،وصــو ًال
إلــى تعزيز وجــود «نقاط بيع» تتعامل مع
السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون
عـمــومـ ًا ،وتوسيعها أفقي ًا وعـمــوديـ ًا ،وليس
بـعــض ال ـخــدمــات الـحـكــومـيــة ف ـقــط ،فــالـبـنـيــة
التحتية اليوم واقعها متردٍّ ،سواء كان واقع
شبكة اإلنترنت أو حتى الكهرباء ،كون مثل
ه ــذه ال ـخــدمــة بـحــاجــة لـلــربــط عـبــر شـبـكــات
اإلنترنت ،فيجب العمل على تحسينها ليتم
التخلص من معيقات التطور بهذا االتجاه،
وال ـت ــوج ــه ن ـحــو شــركــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ك ــون ــه ي ـم ـك ــن ال ـت ـح ـك ــم بـقـضـيــة
نـسـبــة ال ـع ـمــولــة أك ـثــر م ــن أي ــة ج ـهــة خــاصــة،
والـتــي تعود بالفائدة على الـمــواطــن بشكل
أفضل ،باإلضافة إلى تقديم التسهيالت بدل
تـعـقـيــدهــا أم ــام ال ـمــواطــن ،نــاهـيــك عــن أهمية
الداتا الرقمية التي تتعامل بها ومن خاللها
ه ــذه ال ـخــدمــات بـتـشـعـبـهــا ،وأهـمـيــة الـحـفــاظ
ع ـلــى أم ـن ـهــا وأمـ ــن الـمـتـعــامـلـيــن ب ـهــا (أفـ ــراد
ومؤسسات).
فالتحول الرقمي وأهميته الــذي تحدثوا عنه
ضـمــن سـلـسـلــة الـفـعــالـيــات ال ـتــي أقـيـمــت خــال
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ي ـح ـتــاج ل ـيــس ف ـقــط لـبـنـيــة
تـحـتـيــة م ـت ـطــورة ،ب ــل أي ـض ـ ًا ل ـتــوفــر األج ـهــزة
التي تدعم بالحد األدنى استخدام التطبيقات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـتــي تـسـمــح لـنــا بــالـتــوجــه نحو
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،ول ـي ــس وضـ ــع ال ـم ـعــوقــات
أم ــام الـمــواطــن اب ـتــدا ًء مــن الـتـعــرفــة الجمركية
وان ـت ـه ــا ًء بــاح ـت ـكــار األجـ ـه ــزة ل ـج ـهــة م ـح ــددة،
والتي انعكست على واقع سعر األجهزة التي
ح ّلقت عالي ًا.
فــالـيــوم ،حـتــى نستطيع الـمـضــي قــدمـ ًا بــاتـجــاه
الحداثة والتطوير والتحول الرقمي المزمع،
البــد من وضــع مصلحة المواطن نصب عيني
التوجهات الحكومية ،بعيد ًا عن تقديم الخدمات
والـمـنــح والـعـطــايــا لـكـبــار الـحـيـتــان ،وذل ــك على
حساب المواطن الذي أرهقه الكالم المعسول
عوض ًا عن األفعال الحقيقية!
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يعتبر الجفاف ظاهرة طبيعية تصيب
مناطق من األرض تؤدي إلى التسبب
بأضرار متفاوتة النسبة وبدرجات
مختلفة ،وخاصة على مستوى تضرر
القطاع الزراعي ومحاصيله ،التي قد تصل
إلى درجة الكوارث ،وقد تؤدي إلى حدوث
المجاعات في بعض األحيان ،والتاريخ
(القريب والبعيد) يسجل الكثير من
األمثلة على ذلك ،باإلضافة إلى الكثير
من التداعيات السلبية الكثيرة األخرى،
فآثار الجفاف السلبية ال تقف عند حدود
اإلضرار بالقطاع الزراعي فقط.

ǧعادل ابراهيم

عـلــى ال ـطــرف الـمـقــابــل ال بــد مــن اإلشـ ــارة إلــى
أن العنصر الـبـشــري يعتبر مــن الـعــوامــل التي
تؤخذ بعين االعتبار عند الحديث عن الجفاف،
فقد يكون هذا العامل مساهم ًا في زيادة حدته
ومـضــاعـفــة آث ــاره ،وقــد يـكــون مـلـطـفـ ًا مــن هــذه
اآلثــار ،والحديث عــن العامل البشري هنا هو
ك ـنــايــة مـتـشـعـبــة تـشـمــل ال ـس ـيــاســات الـمـعـتـمــدة
والمنفذة على أرض الواقع ،في رقعة جغرافية
مــا مــن قبل الحكومات المعنية ،بــالـتــوازي مع
الممارسات الفردية.
فـمــاذا عــن الـجـفــاف فــي ســوريــة ،ودور العامل
البشري (الحكومي تحديد ًا) حياله؟
بين الرسمي والشعبي
لم تغب ظاهرة الجفاف عن الحديث الرسمي
والشعبي طيلة الـعـقــود السابقة وحـتــى اآلن،
ف ـب ـيــن ال ـح ـي ــن واآلخـ ـ ــر ي ـت ــم ت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء
عـلــى الـظــاهــرة ونـتــائـجـهــا الـسـلـبـيــة الـمـلـمــوســة،
ســواء مــن قبل الرسميين أو مــن قبل شرائح
ال ـم ـت ـضــرريــن ال ـم ـبــاشــريــن م ــن ه ــذه ال ـظــاهــرة،
وخــاصــة الـفــاحـيــن والـمـسـتـهـلـكـيــن لـلـمـنـتـجــات
ال ــزراع ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ـمــوم الـمــواطـنـيــن
ربط ًا مع ظاهرة شح مياه االستخدام اليومي
(لـلـغـسـيــل والـتـغـسـيــل وال ـش ــرب) كـنـتـيـجــة من
نتائج الجفاف أيض ًا.
مــؤخــر ًا ،أقــامــت وزارة الــزراعــة ،بــالـتـعــاون مع
ال ـمــركــز ال ـعــربــي ل ــدراس ــات ال ـم ـنــاطــق ال ـجــافــة
واألراضي القاحلة اكساد ،ورشة عمل بتاريخ
 ،2021/5/22ت ـحــت ع ـن ــوان «أثـ ــر ال ـت ـغ ـيــرات
المناخية على القطاع الزراعي والتكيف معها».
وب ـح ـس ــب وزي ـ ــر ال ـ ــزراع ـ ــة ،فـ ــإن الـ ـه ــدف مــن
الــورشــة هــو« :تسليط الـضــوء على التغيرات
المناخية والجفاف وارتـفــاع درجــات الحرارة
التي حدثت هــذا العام وتأثر اإلنتاج الزراعي
بـشـكــل كـبـيــر ،وخــاصــة الـمـســاحــات ال ـمــزروعــة
بالمحاصيل اإلستراتيجية من القمح والشعير،
وخ ــاص ــة ال ـم ـســاحــات ال ـب ـعــل وأي ـض ـ ًا األش ـجــار
المثمرة والمناطق الحراجية التي تعتمد على
األم ـطــار بشكل رئـيـســي فــي زراعـتـهــا ونموها
وحياتها».
الورشة أقيمت في محافظة حماة بحضور كل
من وزير الزراعة واإلصالح الزراعي ،ووزير
ال ـمــوارد الـمــائـيــة ،ومــديــر عــام الـمــركــز الـعــربــي
اكـ ـسـ ــاد ،وم ـح ــاف ـظ ــي ح ـم ــاة وإدلـ ـ ــب وال ــرق ــة،
وممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة
فــي ســوريــة ،ونـقـيــب الـمـهـنــدسـيــن الــزراعـيـيــن،
وع ـ ــدد م ــن أع ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـعــب وات ـح ــاد
ال ـفــاح ـيــن ف ــي ح ـم ــاة ،والـمـعـنـيـيــن ف ــي وزارة
ال ــزراع ــة وم ـحــاف ـظــات ح ـمــاة وح ـمــص وإدل ــب
والرقة.
األهمية والضرورة
تــأتــي أهـمـيــة الــورشــة وضــرورت ـهــا ،بـحـســب ما

نقلته صفحة «اإلعــام الزراعي في سورية»،
بعد تعرض القطاع الــزراعــي في سورية هذا
العام إلى ظــروف استثنائية نتيجة للتغيرات
المناخية الـتــي تــأثــرت بها الـبــاد ،والـتــي أدت
إلى:
تدني إنتاجية األراضي وتناقص الغلة بسبب
اإلجـ ـهـ ــاد ال ـ ـحـ ــراري وس ـ ــوء ت ـ ــوزع ال ـه ـطــول
المطري والجفاف.
انخفاض مردود األراضي الرعوية الناتج عن
تدهور الغطاء النباتي الرعوي واضمحالله.
اآلث ـ ــار طــوي ـلــة األمـ ــد ع ـلــى ت ــده ــور األراضـ ــي
وت ـنــاقــص مـســاحـتـهــا ال ـقــاب ـلــة ل ـل ــزراع ــة ،وعـلــى
تـ ـس ــارع انـ ـجـ ــراف ال ـت ــرب ــة وت ـب ــاط ــؤ عـمـلـيــات
تحليل المادة العضوية وندرة موارد المياه.
انخفاض كميات المياه المخزنة في السدود
إلى نسب كبيرة.
انخفاض المياه الجوفية إلى حدود حرجة.
خ ـ ــروج ال ـم ـس ــاح ــات ال ـم ــزروع ــة ب ـع ـ ًا وع ــدم
وصولها إلى مرحلة اإلنتاش.
ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الغذائية ،ألن هناك
تكاليف أكبر من أجل سحب المياه الجوفية.
نتائج وتوصيات
ت ـم ــت اإلش ـ ـ ــارة خـ ــال الـ ــورشـ ــة إلـ ــى ال ـن ـقــاط
التالية:
ال ـم ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ب ـف ـقــد اإلنـ ـت ــاج ف ـقــط وتــأثــر
ال ـف ــاح ـي ــن ،ألن ال ـف ــاح ـي ــن ع ـن ــدم ــا ي ـف ـق ــدون
إنتاجهم يفقدون معهم أمنهم الغذائي ،وإمكانية
الزراعة في العام القادم لعدم امتالكهم موارد
مالية لتأمين المستلزمات.
البـ ــد م ــن إيـ ـج ــاد م ــؤس ـس ــات ت ـمــويــل زراعـ ــي
وتـغـيـيــر أســالـيــب الـتـمــويــل الـمـتـبـعــة حــالـيـ ًا في
المصرف الزراعي التعاوني لتمكين الفالحين
من الزراعة في األعوام القادمة.
الـ ـتـ ـعـ ــاون مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــات وم ـ ــراك ـ ــز ال ـب ـحــث
العلمي والـجــامـعــات إليـجــاد بــرامــج ومـشــاريــع
متخصصة بمواجهة أثر التغيرات المناخية.
تـعــديــل ال ـ ــدورات الــزراع ـيــة ،ودراسـ ــة مـنــاطــق

االسـتـقــرار الــزراعــي وتـعــديــل أســالـيــب الفالحة
والمعاملة السمادية.
اإلدارة الـمـتـكــامـلــة لـمـكــافـحــة اآلفـ ــات وإدارة
األص ـنــاف الـمـنــاسـبــة والـمــائـمــة لـلــزراعــة الـتــي
تواجه الجفاف.
وضع مشروع وطني متكامل لتطبيق تقنيات
الري الحديث بشكل أوسع على كامل األراضي
السورية.
مع أهمية ما تم طرحه بحسب ما ذكر أعاله،

الغائب على
مستوى النقاط
المذكورة هو دور
الدولة والحكومة
حيث يتضح اقتصار
هذا الدور على
مستوى النصح
واإلرشاد والتوجيه
فقط ال غير

ّإل أن الغائب على مستوى النقاط المذكورة
ه ــو دور ال ــدول ــة وال ـح ـك ــوم ــة ،ح ـيــث يـتـضــح
اق ـت ـص ــار هـ ــذا الـ ـ ــدور ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـن ـصــح
واإلرشاد والتوجيه فقط ال غير.
فـجــل الـنـقــاط الـمــذكــورة مــا زالــت تـحـيّــد الــدور
الـحـكــومــي ودور ال ــدول ــة ،بــل تـغـيـبــه ،وتُـحـمــل
ال ـن ـتــائــج وال ـتــداع ـيــات الـسـلـبـيــة لـلـجـفــاف عـلــى
الـمـنــاخ والـفــاحـيــن والـمــواطـنـيــن ،واالقـتـصــاد
الوطني عموم ًا بالنتيجة.

بين التعريف والواقع
يُـعــرف الـجـفــاف ،بحسب اتـفــاقـيــة األمــم الـمـتـحــدة لمكافحة الـتـصـحــر ،كـمــا يـلــي« :الـظــاهــرة
الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستوياته المسجلة،
وهي تتسبب بذلك في وقوع اختالالت هيدرولوجية تؤثر تأثير ًا ضار ًا على نظم إنتاج
الموارد األرضية».
بينما اقترحت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التعريفين التاليين:
 «تخلف المطر عن السقوط أو سوء توزيعه لفترة طويلة» «فترة يسودها طقس جاف بدرجة غير عادية وتطول بما يكفي لكي يتسبب نقصاألمطار في اختالل هيدرولوجي خطير».
المؤشرات الملموسة محلي ًا تقول :إن معدالت هطول األمطار في سورية قد تراجعت
بشكل كبير على مدى السنوات الماضية ،بالتوازي مع االرتفاعات المسجلة على درجات
الـحــرارة ،والـتــي أدت مجتمعة إلــى تضرر كبير فــي األراضــي الــزراعـيــة ،كــان مــن نتيجته
تراجع اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،األمر الذي أدى فيما أدى إليه :ارتفاع
أسعار األغذية ،واللجوء إلى استيراد جزء من المحاصيل الزراعية الهامة على مستوى
األمن الغذائي ،مثل :القمح.
كذلك يجب أال يغيب عن الذهن استثمار واستغالل ملف الـمــوارد المائية من قبل تركيا
وبشكل متكرر ،من خالل ممارساتها ذات الصبغة العدوانية بما يتعلق بمياه نهري الفرات
ودجـلــة ،واآلثــار الكارثية لذلك على مستوى األراضــي الــزراعـيــة ومحاصيلها فــي منطقة
الجزيرة ،وعلى مستوى األمن المائي والغذائي ،والوطني العام بالنهاية.
أمــا األكـثــر س ــوء ًا عـلــى مـسـتــوى الـتــداعـيــات السلبية لنتائج الـجـفــاف ومــوجــاتــه المتتالية
فهو :االضـطــرار إلــى هجرة األرض والعمل الــزراعــي على شكل موجات بشرية متتالية
أيض ًا ،تزامن ًا مع موجات الجفاف ودرجاتها المتباينة ،ليتفاقم كل ذلك خالل سني الحرب
واألزمة مع تداعياتها ،بالتوازي مع غياب الدور الحكومي ،أو تغييبه ،بما يحقق مصالح
البعض من أصحاب األرباح ،حيتان النهب والفساد ،باإلضافة إلى تجار الحرب واألزمة
طبع ًا بذريعة الحصار والعقوبات وغيرها ،على حساب مصالح الغالبية المفقرة ،توافق ًا
مع السياسات االقتصادية الليبرالية المتبعة ،بما في ذلك السياسات الزراعية المتبعة.
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«عام» لالستثمار بعد القانون رقم  10لعام ،1991
صدر يوم  19أيار الجاري القانون رقم  18لعام 2021
والمسمى «قانون االستثمار الجديد» ،وهو ثالث تشري ٍع ٍّ
ّ
والمرسوم رقم  8لعام 2007

حول «قانون االستثمار الجديد» ،و«ثقافة االستثمار»..

مرحلة جديدة من التع ّفن النيوليبرالي!
تسر ُد «هيئة
االستثمار السورية»
 18قانوناً تحت عنوان
«قوانين االستثمار
في سورية» .تعود
بعض القوانين
في هذه القائمة
إلى السبعينات
والثمانينات ،وعلى
ما يبدو لم يج ِر
تحديث الصفحة بعد
ليضاف إليها «قانون
االستثمار الجديد»،
الذي سيكون القانون
التاسع عشر في
القائمة.

ǧسعد صائب

هذه القوانين بمعظمها ،وكقاعدة عامة،
ه ــي قــوان ـيــن ق ـطــاع ـي ـ ُة ال ـطــابــع ،يـخـتــص
ك ـ ٌـل مـنـهــا ب ـق ـطــاع اق ـت ـصــادي بـعـيـنــه ،أو
ح ـت ــى بـ ـف ــرع م ـع ـيــن مـ ــن قـ ـطـ ــاع؛ م ـث ـ ًا:
هـنــالــك قــانــون خــاص بمنح التراخيص
ل ـل ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وآخـ ـ ــر ل ـل ـســريــة
المصرفية ،وثــالــث لالستثمار الــزراعــي،
وراب ـ ـ ــع ل ـل ـص ـح ــة والـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـص ـح ــي،
وخامس للمدن الصناعية ،وهكذا...
تُ ـس ـت ـث ـن ــى م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ث ــاث ــة
تـشــريـعــات :ال ـقــانــون  10ل ـعــام (،)1991
المرسوم  8لعام ( ،)2007القانون 18
لـعــام ()2021؛ فـهــذه الـتـشــريـعــات عــامــة
ال ـط ــاب ــع ،أي :إن ـه ــا ال ت ـخ ـتــص ب ـق ـطـ ٍـاع
بعينه ،بــل تنظم االستثمار بشكل عــام،
وفي كل القطاعات االقتصادية.
الموقع القانوني
للتشريعات ()18 ،8 ،10
م ــن ال ـم ـع ــروف ف ــي اإلط ـ ــار ال ـقــانــونــي:
ّأن ال ـقــوان ـيــن ال ـخ ــاص ــة ت ـق ـيّــد ال ـقــوان ـيــن
ال ـعــامــة ،أي :حـيــن يـتـقــاطــع م ـجــاال عمل
قــانــون عــام وآخــر خــاص ،فـ ّـإن الــواجــب
التطبيق هو القانون الخاص .مث ًال :في
حــالــة االسـتـثـمــار ال ــزراع ــي ،ف ـ ّـإن قــانــون
االستثمار الزراعي هو واجب التطبيق
فــي حــال وُج ــد ت ـضــارب مــا ،بـيـنــه وبـيــن
قانون تشجيع االستثمار رقــم  10لعام
.1991
بـهــذا الـمـعـنــى ،ف ـ ّـإن «قــانــون االسـتـثـمــار
الجديد» ذا الرقم  18لهذا العام ،والذي
ي ـح ــل م ـح ــل ك ــل م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم 10
لـعــام  1991والـمــرســوم  8لـعــام ،2007
ل ــن ي ـخ ـتــزل وي ـخ ـت ـصــر ض ـم ـنــه مـخـتـلــف
ق ــوانـ ـي ــن االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار ،ك ـم ــا ي ـم ـك ــن أن
يُـفـهـمَ خـطـ ًأ مــن حــديــث وزي ــر االقـتـصــاد
والـتـجــارة الـخــارجـيــة خــال لـقــاء أجرته
معه األسـبــوع الـمــاضــي قـنــاة اإلخـبــاريــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،فـ ـك ــل الـ ـق ــوانـ ـي ــن األخ ـ ــرى
الخاصة باالستثمار ،ستبقى موجودة
ومُفعّلة.
هـ ــذه ال ـق ــاع ــدة ال ـقــانــون ـيــة ن ـف ـس ـهــا ،أي:
(الخاص يُقيّد العام) ،ال تقلل من أهمية
ال ـقــوان ـيــن ال ـعــامــة ،بــل عـلــى الـعـكــس من
ذلك ،توضّحها ...فأهمية القوانين األكثر
عمومية ضمن المنظومة القانونية ككل،
ـوح أكـبــر
هــي أنّ ـهــا تُـظـهــر ب ـجــا ٍء ووضـ ـ ٍ
المقاصد واألهداف العامة التي يتوخّاها
المشرّع ضمن المجال المعني ،وبكالم
آخر :فهي تعبّر عن فلسفة المشرع في
التعامل مع المجال المعني ...وبوضوح:
حين يـكــون الحديث عــن قوانين تتعلق
بــاالق ـت ـصــاد ،ف ـ ّـإن ه ــذه الـقــوانـيــن الـعــامــة
تُبيّن طبيعة انحياز المشرّع اقتصادي ًا،
وعن مصالح منْ ،يدافع.
لمصلحة من؟
يُوَضّح المحامي ميالد شوقي في مقال
نُشر في العدد  826من قاسيون بتاريخ

 3أيـلــول  2017وتحت عـنــوان «قوانين
االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة» ،االتـ ـجـ ــاه
ال ـتــاري ـخــي ل ـت ـطــور قــوان ـيــن االس ـت ـث ـمــار
اب ـتــدا ًء مــن الـقــرار رقــم  186لـعــام 1985
وصـ ــو ًال إل ــى م ــا ق ـبــل ال ـقــانــون ال ـجــديــد،
وي ـعــرج ضـمـنـ ًا عـلــى قــانــون الـتـشــاركـيــة
سيئ الصيت ،ذي الرقم  5لعام .2016
تُـ ــوضـ ــح الـ ـ ـق ـ ــراءة ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـت ـطــور
ال ـت ـشــري ـعــات ال ـخــاصــة بــاالس ـت ـث ـمــارّ ،أن
االتـ ـج ــاه الــوح ـيــد ال ـثــابــت ف ــي ك ــل هــذه
التشريعات هــو :أن الدولة تُقدم تناز ًال
وراء اآلخ ــر لـمـصـلـحــة «الـمـسـتـثـمــريــن»
(وه ـ ـ ـ ــو االس ـ ـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ــرك ـ ــي ألص ـ ـحـ ــاب
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح) ،وع ـ ـلـ ــى ح ـ ـسـ ــاب أصـ ـح ــاب
األجور.
وف ـي ـمــا ي ـلــي ،وب ــاالس ـت ـف ــادة م ــن الـمـقــال
ال ـمـشــار إل ـيــه آن ـف ـ ًا ،ن ـعــرض بـضــع نـقــاط
أساسية من هذه التنازالت:
إع ـفــاءات ضــريـبـيــة لـخـمــس س ـنــوات من
بــدايــة االسـتـثـمــار ،وإع ـفــاء كــامــل مــن كل
ال ــرس ــوم وال ـض ــرائ ــب ل ـم ــدة ال ـس ـنــوات
الثالث األولى.
تخفيضات ضريبية الحقة متكررة.
تـســاهــل كـبـيــر فــي تـحــويــل المستثمرين
ألموالهم نحو الخارج.
تساهل كبير لمصلحة المستثمرين وضد
مـصـلـحــة الـعــامـلـيــن لــديـهــم ،وأه ــم األمـثـلــة
هو :إعفاء المشاريع من أحكام قانوني
الـعـمــل رق ــم  49لـعــام ( 1962صـنــاعــي)،
ورقم  137لعام ( 1958زراعي) ،وفوقها
اس ـت ـحــداث قــانــون الـعـمــل سـيــئ الـصـيــت
رقم  17لعام .2010
تـ ـ ـسـ ـ ــاهـ ـ ــات ب ـ ـم ـ ــا ي ـ ـخ ـ ــص اح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ
المستثمرين بالقطع األجنبي.

أهمية القوانين
األكثر عمومية
ضمن المنظومة
القانونية ككل
هي أ ّنها ُتظهر
ووضوح
بجالء
ٍ
ٍ
أكبر المقاصد
واألهداف
العامة التي
يتوخاها المشّرع
ّ
ضمن المجال
المعني

ال ـس ـم ــاح ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر ب ـت ـم ـلــك األراض ـ ــي
والـع ـقــارات وتــوسـيـعـهــا واسـتـثـنــائـهــا من
س ـقــف ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـم ـح ــدد ف ــي ال ـقــوان ـيــن
النافذة.
تـ ــوس ـ ـيـ ــع ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي يُ ـس ـم ــح
للمستثمرين بــالـعـمــل ضـمـنـهــا وتشملها
اإلعـفــاءات والتسهيالت السابقة لتضم:
الـنـقــل واالت ـصــاالت والـبـيـئــة والـخــدمــات
والكهرباء والنفط وأية مشاريع أخرى
ي ـقــرر الـمـجـلــس األع ـل ــى لــاسـتـثـمــار
تشميلها!
وإذا ك ــان ــت ق ـ ــراءة ال ـت ـطــور ال ـتــاري ـخــي
ل ـل ـت ـش ــري ـع ــات الـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــاالس ـت ـث ـم ــار
تساعد على تحديد االنحياز العام لتلك
الـتـشــريـعــات لـمـصـلـحــة «الـمـسـتـثـمــريــن»،
فـ ـ ّـإن الـ ـق ــراءة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
تــوضــح مــن هــم ه ــؤالء وم ــا طـبـيـعـتـهــم،
وكيف «يتطورون» وبأي اتجاه.
انعطافة التسعينات
جاء صــدور القانون رقم  10لعام 1991
اسـتـجــابـ ًة لـتـطــوريــن مـهـمـيــن فــي حينه:
خارجي وداخلي.
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي :هـ ـ ــو ان ـ ـه ـ ـي ـ ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد
السوفييتي ،وتحول العالم نحو القطبية
األح ــادي ــة األمــري ـك ـيــة ،وه ــو األم ــر الــذي
ش ـجّــع «ق ـطــار الـلـيـبــرالـيــة االق ـت ـصــاديــة»
ال ــدول ــي ع ـلــى اخـ ـت ــراق عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
ال ـب ـلــدان وتـجــريـفـهــا وت ـجــريــف خـيــراتـهــا
خالل العقود التي تلت.
الداخلي :هو درجة التعملق والتضخم
الـتــي وص ــل إلـيـهــا الـفـســاد الـكـبـيــر ضمن
ج ـه ــاز ال ــدول ــة (والـ ـ ــذي ت ـت ـفــق مـخـتـلــف
ال ـت ـق ــدي ــرات أنّ ـ ــه اب ـت ـل ــع ب ــال ـح ــد األدنـ ــى

 %20مـ ــن ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـم ــال ــي
الـسـنــوي) .اسـتـطــاع هــذا الـفـســاد خــال
عقدين ونـيّــف أن يــراكــم ث ــروات كبيرة
عـلــى شـكــل أمـ ــوال مـنـهــوبــة ،ول ـكــن غير
مـسـتـثـمــرة ضـمــن الـ ــدورة االقـتـصــاديــة.
وب ــات مــن ال ـضــروري بــالـنـسـبــة للفساد
الكبير ،لتعظيم أرباحه ونهبه ،ولتعظيم
س ـي ـط ــرت ــه الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ب ـكــل
مناحيها ،أن يدخل إلى السوق ويسيطر
عليها شيئ ًا فشيئ ًا.
ودخـ ــول ال ـســوق ه ــذا ج ــاء عـبــر بــابـيــن
كبيرين ،من جهة :عـبــر الـتــوافــق تــارة
وال ـ ـتـ ــزاحـ ــم تـ ـ ــارة أخـ ـ ــرى مـ ــع ال ـت ـج ــار
الكبار التقليديين ،وخاصة منهم وكالء
االس ـت ـي ــراد الـمـعـتـمــديــن ل ــدى ال ـغ ــرب...
ومن جهة ثانية :على حساب القطاع
ال ـعــام ال ــذي تــم تـخـسـيــره شـيـئـ ًا فـشـيـئـ ًا
عـبــر نـهـبــه ،وع ـبــر «ح ـســابــات دفـتــريــة»
ـاذب
ملفقة وإجــرامـيــة أظـهــرت بـشـكـ ٍـل كـ ٍ
مؤسسات عــديــدة رابـحــة ضمن القطاع
الـ ـع ــام ك ـم ــؤس ـس ــات خـ ــاسـ ــرة( ،إحـ ــدى
ال ـطــرق الـشـهـيــرة فــي ه ــذا الـتـلـفـيــق هي
طريقة حساب االهتالكات).
والـكــل يـتــذكــر فــي تـلــك الـفـتــرة الـظــاهــرة
الـ ـتـ ــي س ـم ـي ــت ف ـ ــي ح ـي ـن ــه ب ــ«ال ـق ـط ــط
ال ـس ـم ــان» ،وت ـم ـث ـلــت ف ــي ع ــدد م ـحــدود
م ــن األش ـخ ــاص ال ــذي ــن دخ ـل ــوا ال ـســوق
بـ ـ ـ ـ ــرؤوس أمـ ـ ـ ـ ــوال ضـ ـخ ـ ـمـ ــة ،وتـ ـح ــت
م ـس ـم ـي ــات «م ـس ـت ـث ـم ــري ــن» و«رج ـ ـ ــال
أعـ ـم ــال» ،ول ــم ي ـكــونــوا م ـعــروف ـيــن قـبــل
ذلك ،ولم يُعرف أساس ًا من أين جاؤوا
بـ ـث ــرواتـ ـه ــم ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـف ـس ـيــره
ب ــوض ــوح ،ب ـ ـ ّـأن ال ـف ـس ــاد ال ـك ـب ـيــر نـفـســه
الموجود داخــل جهاز الــدولــة ،قد صنّع
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واجهاتٍ له عبر «القطط السمان».
«ثقافة االستثمار»
مـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،ف ـ ّـإن «الـثـقــافــة االقـتـصــاديــة»
ككل ،بدأت باالنزياح شيئ ًا فشيئ ًا .فقبل قانون
االستثمار رقم  ،10كانت الشعارات األساسية
للعملية االقـتـصــاديــة ضـمــن مــا سـمــي «مــرحـلــة
ال ـت ـح ــول االشـ ـت ــراك ــي»  -رغـ ــم أنّ ـه ــا ل ــم تـكــن
اشتراكية بحال من األحــوال -تتمحور حول
الـعــدالــة االجتماعية« ،اإلب ــداع واالعـتـمــاد على
الـ ــذات» ،واالك ـت ـفــاء ال ــذات ــي ،وتـطــويــر الـقـطــاع
العام ،وتطوير الزراعة والصناعة ...وإلخ.
م ـ ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم  ،10بـ ـ ــدأ الـ ـحـ ــديـ ــث عــن
«االس ـت ـث ـمــار» ي ـت ـح ـوّل مــع الــوقــت إل ــى مــركــز
الثقافة االقتصادية ككل .أصبح االستثمار هو
العصا السحرية التي ستحل جميع المشكالت
االقـتـصــاديــة مــن فـقــر وبـطــالــة وتـخـلــف وفـســاد
ألن «المستثمرين» أنفسهم،
وإلــخ ...ببساطة ّ
هم الفاسدون الكبار ،الذين يتمحور االقتصاد
وت ـت ـم ـحــور ال ـب ــاد بــأســرهــا ح ــول مـصــالـحـهــم
األنانية والجشعة.
وكيف جرى التحول في الثقافة االقتصادية؟
جرى اختصار الحديث عن العملية االقتصادية
بأن رفع
إلى الحديث عن رقم النمو ،واالدّعاء ّ
رق ــم الـنـمــو هــو الـمــدخــل لـحــل كــل الـمـشـكــات،
(تـ ـبـ ـلـ ــور ذلـ ـ ــك ب ـت ـب ـن ــي شـ ـ ـع ـ ــارات م ـ ــن ن ـمــط
«الـسـيــاحــة هــي قــاطــرة الـنـمــو» ،أو «الـتـجــارة
هــي قــاطــرة الـنـمــو» ..وبــالـتــالــي ،ينبغي تركيز
(االهتمام=االستثمار) في هذه القطاعات لكي
تَ ْق ُطر النمو وترفعه ،وبرفع رقم النمو يتم حل
المشكالت المطلوب ح ّلها).
ألغام بالجملة
ضـمــن «ث ـقــافــة االس ـت ـث ـمــار» بـشـكـلـهــا الـمـبـسّــط
المعروض أعاله ،هنالك كمٌ هائل من األخطاء
واأللغام.
أو ًال :ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة أن ي ـحـ ّـل رق ــم نـمـ ٍـو
عـ ٍـال المشكالت االقتصادية ،فــإذا كــان توزيع
الــدخــل الــوطـنــي يــذهــب بمعظمه لمصلحة قلة
فإن ارتفاع رقم النمو لن يساعد
قليلة ناهبةّ ،
ألن «دع
المشكالت،
ـن
ـ
م
مشكلة
فــي حــل أيــة
ّ
األغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو» هي كذبة
كبرى ،بات كل السوريين يعرفون ،ومما قبل
 ،2011أن تتمتها غير المعلنة هي «دعْ الفقراء
فإن توزيع
يــزدادون بؤس ًا وفقر ًا» .للتذكيرّ ،
ال ـث ــروة -الــدخــل الــوط ـنــي ،فــي ســوريــة عــام
 2010كــان بــالـشـكــل الـتــالــي %75( :ألصـحــاب

األربـ ـ ــاح ،و %25ألص ـح ــاب األجـ ـ ــور) .وفــي
آخر حساب لقاسيون لتوزيع الدخل الوطني
ض ـمــن ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا الـنـظــام
( %84ألص ـح ــاب األربـ ـ ــاح ،و %16ألص ـحــاب
األجور)!
ث ــان ـي ـ ًا :ي ـت ــم حـ ـس ــاب رق ـ ــم ال ـن ـم ــو بــال ـطــري ـقــة
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ع ـلــى أسـ ــاس الـ ـف ــارق ب ـيــن ال ـنــاتــج
المحلي اإلجمالي في عامين متتالين ،مقسوم ًا
على ناتج العام األول ،ومأخوذ ًا كنسبة مئوية.
وهـ ــو ح ـس ــاب ي ـم ـكــن اع ـت ـم ــاده ف ــي حـ ــال كــان
حساب الناتج المحلي اإلجمالي في كل عام من
األعوام هو حساب صحيح .الطريقة الليبرالية
المخادعة تقوم بــإدراج حسابات مـكــررة عبر
إدراج دخـ ــل ق ـط ــاع ــات خــدم ـيــة غ ـيــر إنـتــاجـيــة
وهمي
كجزء من الناتج ...وبذلك تضخّم بشك ٍل
ٍ
ـري رقــم الـنـمــو ،وخــاصــة بــاالسـتـنــاد إلــى
ودف ـتـ ٍ
ال ـق ـطــاعــات ال ـمــال ـيــة( ...وهـ ــذا الـتـضـخـيــم لـيــس
تضخيم ًا حسابي ًا الستعراض إنجازات وهمية
ف ـح ـســب ،ب ــل ه ــو آل ـيــة م ـعــروفــة ف ــي االق ـت ـصــاد
وظـيـفـتـهــا ه ــي اإلس ـه ــام ف ــي ت ـض ـخــم األس ـع ــار
الذي يحقق بدوره نهب ًا إضافي ًا يأخذه أصحاب
األرب ــاح مــن أصـحــاب األج ــور .وعـلــى الـعـمــوم،
يـعـتـبــر الـتـضـخــم آلـيــة ثــانــويــة مــن آل ـيــات إع ــادة
توزيع الدخل ضد مصلحة أصحاب األجور).
خالف ًا للتالعب الليبرالي ،فـ ّـإن النمو الحقيقي
يعبر عن الزيادة في قطاعات اإلنتاج الحقيقي،
بالدرجة األولى في الزراعة والصناعة ...وإذا
كــان الـنـمــو حـقـيـقـيـ ًا فـهــو يـشـكــل بــالـفـعــل قــاعــدة
صلبة لحل المشكالت المختلفة ،ولكن شرط
أن ي ـكــون حـقـيـقـيـ ًا ،وش ــرط أن يـقـتــرن بنمط
محدد لتوزيع الثروة ،ألنّنا وصلنا إلى مرحلة
لم يعد يمكن فيها تحقيق أي نمو حقيقي دون
قــد ٍر عميق مــن الـعــدالــة االجتماعية ،أي :دون
إعادة توزيع الدخل الوطني لمصلحة األجور.
ثــالـثـ ًا :تـتـضـمــن «ث ـقــافــة االس ـت ـث ـم ــار» ،خــراف ـ ًة
مــركــزيـ ًة أخ ــرى متعلقة بــالـنـمــو؛ حـيــث يـجــري
ت ـقــديــم «االس ـت ـث ـم ــار» بــوص ـفــه م ــو ّل ــد ًا لـلـنـمــو،
وكأن هنالك معادلة خطية تربط بينهما :ك ّلما
ازداد االستثمار ،ازداد النمو .ولكن الحقيقة،
وخاصة في سورية ،هي شيء آخر تمام ًا.
المعادلة العامة التي يُحسب منها النمو ،هي
حــاصــل ج ــداء الـتــراكــم بـعــائــديــة رأس ال ـمــال.
«ثقافة االستثمار» تعمل على تضليل الناس
ع ـبــر ال ـم ـطــاب ـقــة ب ـيــن ال ـتــراكــم واالسـتـثـمــار.
ال ــواق ــع ه ــو ّأن ال ـتــراكــم ه ــو نـ ــوعٌ م ـح ــددٌ مــن
االس ـت ـث ـم ــار :االسـتـثـمــار اإلن ـتــاجــي ح ـصــر ًا،
أي :االستثمار في قطاعات اإلنتاج الحقيقي،

ليس بالضرورة
نمو
يحل رقم ٍ
أن ّ
عال المشكالت
ٍ
االقتصادية فإذا
كان توزيع الدخل
الوطني يذهب
بمعظمه لمصلحة
قلة قليلة ناهبة
فلن يساعد في
حل أية مشكلة من
المشكالت

والتي هي بشكل أساسي :الصناعة ،والزراعة،
والقسم من (النقل ،البناء ،التجارة الداخلية)
الذي يخّدم الصناعة والزراعة.
أنـمــاط االسـتـثـمــار األخ ــرى غـيــر اإلنـتــاجـيــة ،ال
يتوقف خطرها على تعظيم التضخم فحسب؛
بل ويمكنها أن تساهم في تشويه بنية االقتصاد
وفــي تــراجــع الـنـمــو ،ويمكنها أن تسبب نـمــو ًا
ســالـبـ ًا ،أي :انـكـمــاشـ ًا وخ ـســارة ودم ــار ًا للبنى
االقتصادية لـلــدولــة ...وهــذا بالضبط ما فعلته
خالل العقود الثالثة الماضية.
أح ــد أش ـك ــال «االس ـت ـث ـم ــار» غ ـيــر اإلن ـت ــاج ــي ال ــذي
ي ـمــارســه ال ـحــرام ـيــة ال ـك ـب ــار ،ه ــو ب ـب ـســاطــة مـجــرد
غطاء لعملية اكتناز الثروة .مث ًال :يحولون بعض ًا
مــن ثــرواتـهــم نحو الـهـجــوم على الـقـطــاع الـعـقــاري،
وي ـت ـم ـل ـك ــون م ـس ــاح ــات ش ــاس ـع ــة ب ــأث ـم ــان بـخـســة
وتـسـهـيــات هــائـلــة بـحـجــة االس ـت ـث ـمــار ،ويـقـيـمــون
مشاريع خ ّلبية ،تؤدي كمحصلة إلى تعظيم الفقاعة
ال ـع ـقــاريــة وتـعـظـيــم الـتـضـخــم ال ـع ــام ،ورف ــع أسـعــار
البيوت ،دون أن تساهم فعلي ًا في زيادة إمكانات
اإلسكان ،بل على العكس يصبح تملك البيت حلم ًا
بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين.
رابع ًا :هنالك أيض ًا ادعاء ،ضمني أحيان ًا وصريح
أح ـي ــان ـ ًا أخـ ـ ــرى ،ض ـم ــن «ث ـق ــاف ــة االس ـت ـث ـم ــار»
بأن االستثمار ال يمكن
السائدة ،وهو اإليحاء ّ
أن يأتي إ ّال عبر القطاع الخاص ،وأمــا الدولة
والقطاع العام ،فال حول لهما وال قوة (وهذا
ليس ولـيــد سـنــوات األزمــة فحسب ،بــل ومنذ
بدأت نغمة القطاع العام خاسر ويجب دفنه).
علم ًا ّأن األصل في المسألة هوّ :أن التراكم هو
القسم من الدخل الوطني (الذي ينتجه القطاع
العام والخاص والمشترك) الذي يتم اقتطاعه
لتشغيله كاستثما ٍر إنتاجي...
وب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ه ـ ــذا االدعـ ـ ـ ـ ــاء ،يـ ـجـ ــري ت ـقــديــم
«المستثمر» وكأنه فاعل خير ،وخاصة ضمن
وأن على الدولة والمجتمع
الظروف الحاليةّ ،
أن يقدموا له كل التسهيالت ألنّه طوق النجاة
وألنه المخ ّلص...
ما الجديد في القانون «الجديد»؟
يـتـســاءل الـكـثـيــرون مـحـقـيــن :هــل بـقـيــت هنالك
أيــة تـنــازالت لــم يجر تقديمها للـ«مستثمرين»
حتى يـصــدر قــانــون جــديــد وظيفته هــي تقديم
تلك التنازالت؟!
ت ـش ـيــر ن ـص ــوص ال ـق ــان ــون إل ــى أن ــه ي ـث ـبّــت كــل
التسهيالت والتنازالت السابقة ،وتشير أيض ًا
إل ــى ّأن ه ـنــالــك ف ـعـ ًـا ت ـن ــازالت ج ــدي ــدة يـمـكــن
تقديمها .يمكن على األقل أن نرصد الفقرة ب
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من المادة الثالثة الخاصة بتحديد نطاق عمل
أحكام القانون الجديد ،وتبين هذه الفقرة :أن
أح ـكــام هــذا الـقــانــون تـنـطـبــق عـلــى «الـمـشــروع
الـ ــذي ي ـتــم ب ـن ــا ًء ع ـلــى طـ ــرح ال ـج ـه ــات ال ـعــامــة
ألمــاكـهــا الـخــاصــة عـلــى االسـتـثـمــار مــع القطاع
الخاص ،وال يخضع لقانون التشاركية».
أيّ :إن هذا القانون ،وعبر هذه الصيغة العامة
يستكمل مــا لــم تصل لــه يــد قــانــون التشاركية،
وي ـف ـتــح ال ـب ــاب واسـ ـعـ ـ ًا ن ـحــو خـصـخـصــة شـبــه
معلنة لما تبقى من الجهات العامة.
ضمن الـتـنــازالت الـجــديــدة ،مــا أسـمــاه القانون
«ال ـم ـن ــاط ــق االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخ ــاص ــة» وعــرف ـهــا
بأنها« :منطقة استثمارية تقع داخــل المنطقة
الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم
إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد».
وح ـ ـ ــدد ثـ ــاثـ ــة أنـ ـ ـ ــواع لـ ـه ــا هـ ـ ــي( :ت ـن ـم ــوي ــة،
تـخـصـصـيــة ،وخ ــاص ــة) .وبــاخ ـت ـصــار ف ـ ّـإن هــذه
المناطق يمكنها أن تتحول إلى جزر للمالذات
ال ـضــري ـب ـيــة ض ـم ــن الـ ـبـ ــاد .مـ ـث ـ ًـا ،ب ـم ــا يـخــص
الـمـنــاطــق الـتـنـمــويــة فـقــد عــرفـهــا الـقــانــون بأنها:
(منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية
ألغ ـ ـ ــراض ت ـن ـم ــوي ــة أو ألغ ـ ـ ــراض ال ـت ـط ــوي ــر
الـعـقــاري أو ألغــراض إعــادة اإلعـمــار فــي حال
كــانــت الـمـنـطـقــة مـتـضــررة مــن ال ـحــرب) .وقــدم
تخفيض ًا ضريبي ًا للمستثمر فيها بمقدار %75
لمدة  10سنوات!
أيّ :إن الحرامية الكبار وتجار الحرب الذين
يملكون مــا يكفي مــن مــال وسـطــوة للحصول
ع ـلــى ه ـك ــذا اس ـت ـث ـم ــارات ،س ـي ـح ـص ـلــون عـلـيـهــا
بــال ـم ـجــان ت ـق ــري ـب ـ ًا ،ودون أيـ ــة ض ـم ــان ــات عــن
األسـعــار الـتــي سيعرضون بها الـعـقــارات التي
سيبنونها للناس الذين هدمت بيوتهم!
فإن التجربة
وإذا أراد المرء أن يكون واقعي ًاّ ،
ال ـم ــرة م ــع ال ــواق ــع االق ـت ـص ــادي ،ت ـقــول م ـثـ ًـا:
ّإن جـهــاز الــدولــة يسمح حتى اللحظة للتجار
الـكـبــار بتسعير بضائعهم عـلــى دوالر بـحــدود
 4800لـيــرة ســوريــة ،رغ ــم ّأن الـسـعــر تــراجــع
إلــى حــدود  3200منذ فترة أشهر .بل وتقدم
لهم التسهيالت المتعلقة باالستيراد والتصدير
واإلعفاءات والتخفيضات الضريبية ...وإلخ.
فإن القانون الجديد ،يمثل استمرار ًا
باختصارّ ،
لـعـمـلـيــة ال ـت ـع ـفــن ال ـن ـيــول ـي ـبــرالــي ال ـت ــي تـعـيـشـهــا
ال ـب ــاد ،وت ـتــويــج ه ــذا الـتـعـفــن ه ــو ّأن أثــريــاء
الحرب ،وضمن ًا أثرياء مختلف أنواع األنشطة
غير المشروعة ،ستفتح أمامهم أبواب جديدة
للـ«استثمار» غير اإلنتاجي ،والذي ربما يكون
االكتناز عنوانه األساسي!
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أصدر مدير صندوق التمويل األمريكي ،المستثمر ستانلي دروكنميلر ،تحذيرًا بداية هذا
الشهر ،من ّأن الدوالر قد يتوقف عن كونه العملة االحتياطية العالمية األكثر انتشارًا
في غضون  15عاماً .وتابع الرئيس التنفيذي للشركة القابضة «دوكين فاميلي أوفيس»
قائ ًال« :ال توجد أية فترة في التاريخ كانت فيها السياسة النقدية والمالية غير
متوافقة مع الظروف االقتصادية كالتي نشهدها».
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لكنّه ليس الوحيد الذي يعبّر عن مخاوفه بشأن
الـطـلــب الـمـفــرط فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،والبيئة
التضخمية ،وما يصاحب ذلك من ضعف الدوالر.
كانت مثل هذه المخاوف عام ًال مساهم ًا في توتر
أسواق األسهم خالل األسبوعين الماضيين.
ال يـ ـج ــب أن نُـ ـهـ ـم ــل مـ ــا يـ ـق ــول ــه شـ ـخ ــص م ـثــل
دروكـنـمـيـلــر ،فـهــو مــن قــام بــالـتـعــاون مــع جــورج
س ــوروس «بــإفــاس» بـنــك إنـكـلـتــرا عـنــدمــا راهــن
ب ـش ـك ــل م ــرب ــح ل ـل ـغ ــاي ــة فـ ــي ّ 1992أن ال ـب ــاون ــد
اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي س ـي ـت ــرك آل ـي ــة مـ ـع ــدالت ال ـص ــرف
األوروبية.
يأتي التحذير على خلفية تحوّل نظام احتياطيات
العمالت العالمي عن الــدوالر كاحتياطي مهيمن،
إل ــى ال ـع ـمــات ال ـم ـت ـعــددة ،والـ ــذي ب ــدأ قـبــل وب ــاء
كورونا والظروف االقتصادية االستثنائية التي
و ّلدها.
أظـهــرت استطالعات صـنــدوق النقد الــدولــي بـ ّـأن
حصّة الــدوالر مــن احتياطيات البنوك المركزية
ق ــد ان ـخ ـف ـضــت بـنـسـبــة  %59خ ــال ال ــرب ــع األول
مـ ــن  – 2020وه ـ ــو أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى لـ ـل ــدوالر
خــال  25عــامـ ًا ،مقارنة بحصته البالغة  %71من
االحتياطيات عندما تمّ إطالق اليورو في .1999
هــذا االت ـجــاه الـمـسـتـمــر مـنـطـقــي .فـكـمــا قــال بــاري
إيشنغرين من جامعة كاليفورنيا :كانت الواليات
المتحدة مـســؤولــة عــن غالبية اإلنـتــاج الصناعي
فــي العالم غير السوفييتي بعد الـحــرب العالمية
ال ـثــان ـيــة ،وم ــن ث ـمّ ك ــان م ــن الـمـنـطـقــي أن يـكــون
ال ـ ــدوالر ه ــو ال ــوح ــدة الــرئ ـي ـســة ال ـت ــي يـعـتـمــدهــا
المصدّرون والمستوردون في فواتيرهم ،والتي
يتم فيها تقديم القروض الدولية.
ألن حصّة الــواليــات المتحدة
أمّــا الـيــوم ،ونـظــر ًا ّ
ه ــي أقـ ـ ـ ّل م ــن ربـ ــع ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي
الـعــالـمــي ،فـلــم يـعــد ذل ــك مـنـطـقـيـ ًا ،وبــالـتــالــي تفقد
الــواليــات الـمـتـحــدة امـتـيــازاتـهــا الـتـجــاريــة الناشئة
عــن الطلب على عملتها .تــؤ ّكــد ذلــك أحــدث أرقــام
صندوق النقد الــدولــي التي تشير إلــى ّأن الــدول
تـحـتـفــظ بــاحـتـيــاطـيــات مــن ال ـيــورو أك ـثــر ،وكــذلــك
باليوان الصيني .لكن ال يزال تآكل امتياز الدوالر
يحدث بشكل شديد التدرجيّة.
االنهيار
هناك اتـفــاق على ّأن أكبر تهديد فــي زمــن السلم
ل ــوض ــع ال ـع ـم ـلــة االح ـت ـيــاط ـيــة ه ــو س ــوء اإلدارة
االقتصادية والمالية .ومع تخلي البنك الفيدرالي
االح ـت ـيــاطــي ع ــن ال ـتــزامــه طــويــل األمـ ــد بـتـشــديــد
س ـيــاســاتــه تـحـسـبـ ًا لـلـتـضـخــم ،وس ـيــاســة اإلدارة
األمــري ـك ـيــة ال ـمــال ـيــة ،ت ـتــزايــد ال ـم ـخــاوف م ــن قـيــام
التضخم بتقويض العملة.
وق ــد ع ـبّــر وزي ــر ال ـخــزانــة ال ـســابــق ،الــديـمـقــراطــي
الري ســامــرز ،عــن هــذه المخاوف بأبهى صــورة
فــي مقابلة مــع الفايننشال تايمز ،عندما قــالّ :إن
إدارة بايدن تتبع «سياسة االقتصاد الكلي األقل
م ـســؤول ـيــة م ـنــذ  40ع ــامـ ـ ًا ...ع ـنــدمــا ش ــرح الـبـنــك
الفيدرالي نموذجه الجديد ،يصعب فهم سبب بقاء
التوقعات ثابتة ...نشهد حلقة أعتقد بأنّها تختلف
ك ـمً ـ ًا ون ــوع ـ ًا عــن أيّ ش ــيء ح ــدث مـنــذ أي ــام بــول
فولكر على رأس البنك الفيدرالي ،ومن المنطقي
أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة فيما نتوقع».
بـ ـعـ ـب ــارة أخ ـ ـ ــرى :قـ ــد تـ ـك ــون م ـص ــداق ـي ــة ال ـب ـنــك
الفيدرالي بمكافحة التضخم على مدى السنوات
األربعين الماضية على المحك ،األمــر الــذي يقلق

المستثمرين األجــانــب من ّأن الــواليــات المتحدة
ستضخم قيمة ممتلكاتهم من الدوالر.
عـلــى م ــدى  100ع ــام مــاض ـيــة ،تـمـكـنــت الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن ت ـقــديــم أك ـثــر م ـكــان آم ــن ف ــي وقــت
األزمـ ــات ل ـس ـنــدات ال ـخــزي ـنــة .أمّ ــا ال ـيــوم فيشكل
الـتـضـخــم أك ـبــر خـطــر مـحـتـمــل عـلــى ه ــذا األم ــان،
حيث يق ّلص القيمة الحقيقية لرأس المال.
تآكل األمان
لـيــس الـتـضـخــم الـمـحـتـمــل هــو الـمـشـكـلــة الــوحـيــدة
ال ـتــي تـثـيــر ق ـلــق الـمـسـتـثـمــريــن ب ـخ ـصــوص دور
الدوالر في السوق المالية الدولية .المشاكل التي
أثارها الوباء في سوق النقد في آذار  2020أدّت
إلى أسئلة هامّة أخرى حول سيولة السوق.
أظـهــرت التحليالت التي نشرها بنك التسويات
الــدول ـيــة الـمـتــوضّــع فــي ب ــازل الـســويـســريــة ،بـ ّـأن
«جنون السيولة» قد نتج بشكل رئيسي عن قيام
صـنــاديــق ال ـت ـح ـوّط بـبـيــع قـســري بـعــد اقـتــراضـهــا
بشكل كبير للتربّح من الفروقات الصغيرة بين
قـيـمــة سـنــدات الـخــزيـنــة الـنـقــديّــة وعـقــود الـخــزانــة
اآلجلة بالمقابل.
هـ ــدد االنـ ــدفـ ــاع ال ـه ـب ــوط ــي ف ــي الـ ـس ــوق م ــاءة
صناديق الـتـحـوّط ذات نسب الـقــروض األعلى،
وحــدا بمقرضيها إلــى طـلــب قــروضـهــم .أدّى هــذا
إلــى إجبار صناديق التحوّط على بيع سنداتها،
وقــاد إلــى عــدم قــدرة المتعاملين عـلــى استيعاب
البيوع ،الذي قاد بدوره إلى مزيد من انخفاض
السعر ،األمــر الــذي ح ّفز المزيد من البيع مؤدي ًا
إل ــى مــزي ـدٍ مــن ان ـخ ـفــاض ال ـس ـعــر .لــم يـكــن يـجــدر
بهذا أن يحدث فيما كان يطلق عليه« :السندات
األعمق واألكثر سيولة في العالم».
تظهر بيانات وزارة الخزانة األمريكيةّ ،أن ج ّل
هذه االضطرابات كانت مدفوعة دولي ًا .فمؤشر
«المستثمر الدولي» لمشتريات سندات الخزينة
األمــريـكـيــة عكس حــالــة هــرب كالسيكية ازدادت
فـيـهــا عـ ــروض ب ـيــع ال ـس ـن ــدات م ـمــا قـيـمـتــه 1,97
تــرل ـيــون دوالر ف ــي ش ـب ــاط  ،2020إل ــى 2.67
ترليون دوالر في آذار .مع ذلك تمّ تعويض ما
حدث بالمبيعات األجنبية ،التي قفزت إلى 2,98
تــرل ـيــون دوالر ،أي :أك ـثــر ب ـقــرابــة تــرل ـيــون عن
الذروة خالل عقد من الزمن.
أشـ ــار داريـ ــل دوفـ ــي ،أس ـت ــاذ ال ـت ـمــويــل ف ــي كـلـيــة
الــدراســات العليا لألعمال في جامعة ستانفورد،
إلـ ــى أنّ ـ ــه ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـس ـبــب ف ـيــه الـعـجــز
الفيدرالي القائم منذ  2008بنمو مخزون سندات
الـخــزانــة القابلة لـلـتــداول بشكل كبير ،لــم تواكب
مـيــزانـيــات الـبـنــوك الـكـبــرى الـتــي تملك متعاملين
كـبــار هــذا الـنـمــو .ت ـمّ س ـدّ الـفـجــوة مــن قـبــل بنوك
الظل ،مثل :صناديق التحوّط التي تكون قدرتها
وجــاهــزيـتـهــا لتوفير الـسـيــولــة فــي وقــت األزمــات
محدودة.
أن ـق ــذ ال ـب ـن ــك ال ـف ـي ــدرال ــي م ــا حـ ــدث ع ـب ــر إغـ ــراق
ال ـســوق بــالـسـيــولــة .لـكــن ه ــذا الـتــدخــل بـحـدّ ذاتــه
يخلق مشكلة معنوية في الحاجة الدائمة لتدخل
الفيدرالي لضمان السيولة بوتيرة وحجم أكبر.
التهديد اآلخر لدور الدوالر كعملة احتياطية يأتي
مــن الـسـيــاســات غـيــر الـفــاعـلــة .كـشــف تــرامــب عن
نقاط ضعف غير متوقعة في التوازن والضوابط
فــي النظام األمــريـكــي .بــات االسـتـقــرار السياسي
والديمقراطية األمريكية والتعاون الدولي محل
وأن بايدن لم يتراجع عن السياسات
شك ،خاصة ّ
الحمائية التي اتخذت في عهد ترامب.
البدائل
بشكل طبيعي ،البدائل األكثر أهميّة للدوالر هي:

اليورو واليوان الصيني.
لـطــالـمــا كــانــت الـصـعــوبــة الــرئـيـسـيــة ال ـتــي تــواجــه
ال ـ ـي ـ ــورو هـ ــي افـ ـتـ ـقـ ــاره إل ـ ــى س ـ ــوق ال ـس ـن ــدات
الحكومية القادرة على توفير أصول آمنة بشكل
يماثل الواليات المتحدة .لكن االستجابة للوباء
دف ـع ــت االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف
التخاذ خطوات إنشاء صندوق إنعاش لالتحاد،
يتم تمويله من ديون االتحاد التي يتم إصدارها.
ال ت ــزال ه ــذه ال ـت ـحــركــات ضـعـيـفــة نـسـبـيـ ًا ،لـكـنّـهــا
تشير إلــى ّأن اليورو – وهــو الــذي يش ّكل حالي ًا
 %20من االحتياطيات العالمية– يمكن أن يلعب
دور ًا متزايد ًا.
بــالـنـسـبــة ل ـل ـيــوان ،تـلـتــزم بـكـيــن بـتـحــدي ال ــدوالر
وتشجّع بنشاط على استخدام العملة الصينية
فــي الـتـعــامــات الـتـجــاريــة الـثـنــائـيــة .تــو ّفــر مـبــادرة
الـحــزام والطريق فــرص تمويل جــديــدة باليوان
الــرقـمــي الـجــديــد ،األمــر مـتـســارع التطوير حالي ًا.
كما تتمتّع بكين بميزة تعافي االقتصاد الصيني
مــن تــراجــع كــوف ـيــد .19-كـمــا ّأن ال ـمــال األجـنـبــي
يتدفق إلى الصين بشكل تدريجي.
يـ ـق ــول دافـ ـيـ ــد م ـ ـ ــارش ،رئـ ـي ــس م ــرك ــز أب ـح ــاث
 OMFIFال ـخــاص بــالـبـنــوك الـمــركــزيــة ،ب ـ ّـأن بنك
ال ـش ـعــب الـصـيـنــي أدرك بـ ـ ّـأن رف ــع قـيـمــة ال ـيــوان
الصيني سيساعد على السيطرة على التضخم،

بات االستقرار
السياسي
والديمقراطية
األمريكية والتعاون
الدولي محل شك
وأن بايدن
خاصة ّ
لم يتراجع عن
السياسات الحمائية
التي اتخذت في
عهد ترامب

ك ـمــا س ـي ـعــزز ت ـح ـوّل ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـط ـلــب مــن
الخارجي إلى المحلي .وعليه فجعل اليوان أقوى
ألن المستثمرين األجانب
سيساعد على تدويلهّ ،
سيحصلون على عائداته.
وبالحديث عن العمالت الرقمية ،فكما تكهّن مارك
كــارنــي رئـيــس بـنــك إنـكـلـتــرة الـســابــق فــي ،2019
يمكن توفير عملة مهيمنة اصطناعية جديدة من
خــال شبكة مــن العمالت الرقمية التي تصدرها
الـبـنــوك الـمــركــزيــة .مــن شــأن هــذا أن يـجـعــل آثــار
صــدمــات أس ـعــار ال ـصــرف وال ـت ـجــارة الـتــي تـطــال
ال ــدوالر ،أق ـ ّل انـتـشــار ًا عـبــر الـبـلــدان ،وهــو األمــر
الذي قد يق ّلص من هيمنة الدوالر على المنظومة
المالية العالمية.
بعض المتشككين -أمثال غيتا غوبيناث ،رئيسة
اقـتـصــاديــي ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي -ي ــرون بـ ّـأن
الـتـكـنــولــوجـيــا قــد ت ـق ـدّم ح ـلــو ًال أرخ ــص وأس ــرع
لـلـتـحــويــات الـمــالـيــة بـمــا يـحـسّــن الـنـظــام الـمــالــي،
لـكـنّـهــا تــر ّكــز عـلــى تـطــويــر الـمــؤسـســات التقليدية
المالية من أجل تحسين مرونة وهيكلية منطقة
الـيــورو مــن جـهــة ،ولـبــرلــة األس ــواق الصينية من
جهة أخرى.
يعلمنا التاريخّ ،أن الدوالر استغرق عشرة أعوام
فقط إلزالة الباوند اإلسترليني من دوره كعملة
احتياطية.

شؤون محلية
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ما زال الحديث الرسمي عن التهرب الضريبي عبارة عن مقوالت عائمة يتم إدراجها
وتداولها والترويج لها من خالل االجتماعات المتتالية للجنة المختصة بإصالح النظام
الضريبي ،أو من خالل بعض التصريحات الرسمية ،فيما تمنح المزيد من اإلعفاءات
الضريبية الكبيرة ،وبشكل رسمي ومقونن ،من خالل بعض التشريعات التي تصدر
تباعاً ،وليس آخرها قانون االستثمار بحلته الجديدة.
ǧسمير علي

فـقــد نـقــل عــن وزي ــر الـمــالـيــة قــولــه ،عـبــر إحــدى
ال ـص ـح ــف ال ـم ـح ـل ـي ــة م ـ ــؤخ ـ ــر ًا ،أن« :ال ـل ـج ـن ــة
المختصة بــإصــاح النظام الضريبي عقدت 6
اجـتـمــاعــات ،وتــم خــال االجتماعين األخيرين
الـ ـبـ ــدء ب ـم ـنــاق ـشــة مـ ـسـ ــودة ال ـت ـع ــدي ــل ل ـقــانــون
الضريبة على الدخل ،وأخذ مالحظات األعضاء
بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة».
وكــذلــك نـقــل عــن ال ــوزي ــر قــولــه :إن «الـ ــوزارة
تعمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي
الـتــي تـفـوّت مـبــالــغ ضخمة جــد ًا عـلــى الخزينة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة ،وال ـت ــي ي ـجــب أن تــوظــف فــي
اإلن ـفــاق ال ـعــام لـتـحـسـيــن الـمـسـتــوى المعيشي
للمواطنين والخدمات المقدمة».
لجنة عاملة وتشريعات تبتلع مهامها
يـشــار إلــى أنــه فــي مـطـلــع ال ـعــام الـحــالــي أصــدر
وزي ــر الـمــالـيــة قـ ــرار ًا بـتـشـكـيــل لـجـنــة بــرئــاسـتــه
إلص ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ــة ال ـضــري ـب ـيــة ف ــي س ــوري ــة،
مهمتها «دراس ــة الـنـظــام الـضــريـبــي الـســوري،
وم ــراج ـع ــة ال ـت ـشــري ـعــات ال ـضــري ـب ـيــة ال ـن ــاف ــذة،
واق ـت ــراح ال ـت ـعــديــات الـتـشــريـعـيــة ال ــازم ــة في
إط ــار إص ــاح الـسـيــاســة الـضــريـبـيــة ،فــي ضــوء
السياسة المالية واالقتصادية العامة للدولة»،
وحدد القرار اجتماعات اللجنة باجتماعين كل
شهر على أقل تقدير ،مع مالحظة أن القرار لم
يتضمن وضع سقف زمني إلنهاء عمل ومهمة
اللجنة ،بل تركه مفتوح ًا.

وال ـمــاح ـظــة واج ـب ــة ال ـتــدويــن ه ـنــا ،م ــن حـيــث
الشكل على أقل تقدير ،أنه كان من المفترض
أن يكون قد أنجز ما ال يقل عن  10اجتماعات
ل ـل ـج ـنــة م ـن ــذ ت ـش ـك ـي ـل ـهــا وحـ ـت ــى اآلن ،إال أن
ال ـت ـصــريــح أعـ ــاه يــوضــح أن االج ـت ـمــاعــات لــم
تتجاوز  6فقط ،فكيف هي الحال عند الحديث
عن مضمون مهمة اللجنة نفسها؟
المالحظة الثانية :هــي أنــه وخــال فترة عمل
الـلـجـنــة ،بـمـهــامـهــا الـمـنـصــوص عـلـيـهــا بـمــوجــب
قــرار تشكيلها ،صــدر قــانــون الـبـيــوع العقارية،
وكذلك قانون االستثمار الجديد ،مع ما تضمنه
ه ـ ــذان ال ـت ـشــري ـعــان م ــن ح ـي ـث ـيــات ب ـمــا يـتـعـلــق
بــال ـضــرائــب واإلع ـ ـفـ ــاءات ال ـك ـب ـيــرة ،وال ـت ـهــرب
ال ـض ــري ـب ــي بــال ـن ـت ـي ـجــة ك ــال ـت ـف ــاف ع ـل ــى بـعــض
النصوص في متنها عند التطبيق العملي لها،
على حساب الخزينة العامة وإيراداتها.
فــأيــن هــو عـمــل الـ ــوزارة عـبــر لـجـنـتـهــا ،بحسب
الـ ــوزيـ ــر ،ع ـل ــى« :الـ ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة ال ـت ـهــرب
الضريبي التي تفوّت مبالغ ضخمة جــد ًا على
الخزينة العامة للدولة ،والتي يجب أن توظف
في اإلنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي
للمواطنين والخدمات المقدمة»؟!
أم إن اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ال ـض ــري ـب ـي ــة ال ـم ـم ـن ــوح ــة
والـمـتــزايــدة تــدخــل ضـمــن سـيــاق الـعـبــارة «فــي
ض ــوء الـسـيــاســة الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة الـعــامــة
لـ ـل ــدول ــة» ،أي :ب ـمــا ي ـت ــواف ــق م ــع ال ـس ـيــاســات
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـم ـحــاب ـيــة لـمـصــالــح ك ـبــار أص ـحــاب
األرباح على طول الخط ،المعفيين من الكثير
من الضرائب والــرســوم ،والمتهربين ضريبي ًا

م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـم ـل ـيــة ،ع ـلــى ح ـســاب الـخــزيـنــة
العامة والمواطن؟!
تريليونا ليرة تهرب ضريبي فقط
في حديث صحفي عبر إحدى وسائل اإلعالم
مـطـلــع ال ـع ــام أي ـض ـ ًا ،ع ـلــى ل ـســان أح ــد أع ـضــاء
الـلـجـنــة الـمـشـكـلــة بــال ـقــرار أع ــاه ،رئ ـيــس قسم
ال ـم ـحــاس ـبــة ف ــي ك ـل ـيــة االق ـت ـص ــاد ب ـفــي جــامـعــة
دمشق د .إبراهيم عدي ،قال « :يقدر التهرب
الـضــريـبــي فــي ســوريــة بـنـحــو تــريـلـيــونــي ليرة
سـ ــوريـ ــة ،وذل ـ ــك رغـ ــم ص ـع ــوب ــة ق ـي ــاس حـجــم
التهرب الضريبي بسبب تأخر وزارة المالية
فــي إعــداد قطع الـحـســابــات وتــداخــل السنوات
بعضها مع بعض».

فهل من الممكن معالجة ملف التهرب الضريبي
بـحـجـمــه الـكـبـيــر ال ـت ـقــديــري أعـ ــاه ،ع ــن لـســان
أحــد أعضاء اللجنة المعنية بالموضوع بشكل
رسمي ،في ظل هذا التعارض بين التوجهات
«ف ــي ض ــوء ال ـس ـيــاســة ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ال ـعــامــة ل ـل ــدول ــة» ،أي :ال ـس ـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ،وال ـم ـهــام ال ـمــوك ـلــة لـعـمــل لـجـنــة
إصالح النظام الضريبي بحسب قرار تشكيلها،
وبين مضمون التشريعات الصادرة تباع ًا؟!
ع ـبـ ٌـث ..فـفــي ظــل اسـتـمــرار الـعـمــل بالسياسات
الـمـحــابـيــة لـمـصــالــح الـحـيـتــان الـكـبــار ،ال إصــاح
ضــري ـبــي ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا ،وال ع ــدال ــة ضــري ـب ـيــة ،وال
ت ـح ـس ـي ـن ـ ًا ل ـل ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـش ــي وال ـخ ــدم ــي
للمواطنين ،وال من يحزنون!

المستأجرين والسكن حلم المواطن!
قوانين تقصم ظهر
ِ

إن األزمة التي عصفت بالبالد من عشر سنوات وإلى اليوم
ضاعفت أعداد األسر التي ُه ّجرت من منازلها وفقدتها جراء
العمليات العسكرية ،وبالتالي فقدوا حقهم بالسكن ،عدا
عن الشباب الذين فقدوا حقهم بامتالك أي عقار نظرًا الرتفاع
أسعار العقارات بشكل جنوني ،وانخفاض مستوى المعيشة
واألجور ،وأصبح امتالك منزل للسكن ضرباً من الخيال بالنسبة
لعموم المواطنين.

ǧعمار سليم

أما الحكومة فما زالت تستهتر بهذا
ال ـحــق ال ـم ـشــروع ل ــدى الـمــواطـنـيــن،
ت ــارة بـتـعـقـيــد ع ــودة الـمـهـجــريــن إلــى
م ـنــازل ـهــم ،وتـ ــارة ب ــإص ــدار الـقــوانـيــن
ال ـت ــي ت ـق ـت ـلــع آخـ ــر قـ ــرش م ــن جـيــب
الـمـسـتــأجــر الـ ــذي أره ـق ـتــه الـمـعـيـشــة
الـصـعـبــة ،ولـيـجــد نـفـســه أم ــام ابـتــزاز
واستنزاف لما تبقى له من أسباب
العيش.
ومــا صــدر مــن قــانــون جــديــد للبيوع
العقارية ،وخاصة الضريبة المقررة
ع ـل ــى اإلي ـ ـجـ ــار ،م ــا ه ــو إال تــرج ـمــة
واقـعـيــة مــن الحكومة لــزيــادة بؤس
الـمــواطــن ومـعــانــاتــه بـعــد كــل مــا لقي
من التهجير واإلفقار.

مئات األلوف ضريبة؟
لـ ـقـ ــد ورد ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ب ـح ـســب
ال ـف ـقــرة ب م ــن ال ـم ــادة  16م ــا نـصــه
أنــه« :استثنا ًء مــن األحـكــام الناظمة
ل ـضــري ـبــة دخ ــل األرب ـ ــاح الـحـقـيـقـيــة،
تخضع العقارات السكنية المؤجرة
لـلـســوريـيــن وغ ـيــر ال ـســوري ـيــن وفــق
أحكام القانون رقم  /١٠/لعام ٢٠٠٦
والـ ـق ــان ــون رقـ ــم  /٢٠/ل ـع ــام ٢٠١٥
لضريبة دخل بمعدل ( )%٥من بدل
اإلي ـج ــار ال ـس ـنــوي ال ـ ــوارد ف ــي عـقــد
اإليجار ،على ّأل تقل ضريبة الدخل
عن  /0,0003/ثالثة بالعشرة آالف
مــن القيمة الــرائـجــة للعقار الـمــؤجــر،
وت ـ ـ ــزاد ال ـق ـي ـم ــة ال ــرائـ ـج ــة ل ـل ــوح ــدة
العقارية السكنية المشار إليها بنسبة
( )%٢٥في حال تأجيره مفروش ًا».
الترجمة العملية لنص المادة أعاله،
أن عـلــى المستأجر أن يتكبد مئات
اآلالف مــن ال ـل ـيــرات ال ـســوريــة لـقــاء
ضريبة بدل اإليجار عن عام ،وذلك
ب ـح ـســب ال ـق ـي ـمــة الـتـخـمـيـنـيــة لـلـعـقــار
ب ـمــوجــب ال ـب ـي ــان ال ـم ــال ــي ،فـصــاحــب
الملك لن يتكبد هذه النفقة الضريبية
مــن جيبه ،بــل سيضيفها على عاتق
المستأجر ،وهو ما يجري عملي ًا.
وتجدر اإلشارة في هذا الموضوع
إل ــى ّأن الـغــالـبـيــة مــن الـمـسـتــأجــريــن
ه ــم م ــن ال ـط ـب ـقــة األكـ ـث ــر فـ ـق ــر ًا مــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ،وال ــذي ــن ل ـيــس لــديـهــم

ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى اس ـت ـئ ـج ــار ال ـب ـي ــوت
ّإل فــي مـنــاطــق الـسـكــن الـعـشــوائـيــة
وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ،وك ـ ـ ــان ال ـت ـه ـج ـي ــر
ف ــرص ــة ل ـت ـجــار الـ ـح ــروب وح ـي ـتــان
ال ـف ـســاد ف ــي ب ـن ــاء وت ـج ـه ـيــز بـيــوت
المخالفات بمواصفات غير صحية،
وبــإكـســاء رديء لتأجيرها ألولئك
المضطرين ،ومع كل ارتفاع لسعر
الـ ـصـ ــرف ي ـت ــم رف ـ ــع ب ـ ــدل اإليـ ـج ــار
م ـ ــع ث ـ ـب ـ ــات ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب واألجـ ـ ـ ــور
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض مـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـشــة
عـلــى ال ـمــواطــن ،نــاهـيــك عــن اب ـتــزاز
المؤجرين للمستأجرين بتهديدهم
ِ
بـ ـ ــاإلخـ ـ ــاء ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم دفـ ــع
الفارق من الزيادة ،دون أن تنظر
الحكومة لهذا المواطن باستصدار
قــانــون يـحـمـيــه مــن جـشــع النهمين
والمستغلين.
أمــا عندما انخفضت الضريبة مقابل
ارتفاع قيمة العقارات رأينا الحكومة
تسارع لتحصيل الضرائب على أتم
ـذة بــاالعـتـبــار قـيـمــة الـعـقــار
وج ــه ،آخ ـ ً
مــن خــال إخ ــراج الـقـيــد الـمــالــي لهذا
ال ـع ـق ــار ،ب ــذري ـع ــة عـ ــدم ال ـت ـه ــرب مــن
الضرائب ،متجاهل ًة أن صاحب العقار
هو المتحكم ،وهو من سيتحكم في
النهاية بجيوب المستأجرين.
ف ـف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ س ــان ــا أك ـ ــد وزيـ ــر
المالية :أن «قانون البيوع العقارية
ال ـجــديــد ي ـهــدف إل ــى تـحـقـيــق الـعــدالــة

مــا أمـكــن بـيــن الـمـكـلـفـيــن ،إضــافــة إلــى
معالجة التهرب الضريبي في مجال
ب ـي ــع وش ـ ـ ــراء وت ــأجـ ـي ــر الـ ـعـ ـق ــارات،
وه ــو مــا ي ــؤدي إل ــى ف ــوات المنفعة
واإلي ـ ـ ــرادات ع ـلــى ال ـخــزي ـنــة ال ـعــامــة
للدولة».
فأين العدالة بين المكلفين طالما من
يـتـكـبــد الـنـفـقــة ه ــم ال ـم ـف ـقــرون دائ ـم ـ ًا
وأبد ًا؟!
القانون ال يمنع من االلتفاف
تـعــودنــا أن الـقــوانـيــن فــي مـثــل هــذه
ال ـم ـســائــل ت ـف ـتــح أب ــوابـ ـ ًا ج ــدي ــدة مــن

النهب ،فــإن مـئــات األلــوف المترتبة
ع ـلــى إجـ ــراء ال ـع ـقــد س ــوف يـتـكـبــدهــا
ال ـم ـس ـت ــأج ــر ،وه ـ ــذا م ــا جـ ــرت عـلـيــه
الـ ـعـ ــادة اب ـ ـت ـ ــزاز ًا وظ ـل ـم ـ ًا ،وإم ـ ــا أن
يُـجــرى الـعـقــد عـنــد مـحـ ٍـام بــاســم عقد
«ال ـعــاريّــة» بـمـقــابــل ال يـقــل عــن 150
أل ـف ـ ًا يـتـكـبــدهــا ال ـمــواطــن الـمـنـهــك من
جـيـبــه ،بــاإلضــافــة إل ــى ب ــدل اإلي ـجــار
وأج ـ ـ ــور ال ـم ـك ـت ــب «ال ـك ـم ـس ـي ــون»،
لتصبح المصيبة مصيبات متعددة
يصعب حملها وحلها.
فمتى سينصف القانون الفقراء حق ًا
وقو ًال؟
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ُ
جديدة للقيام بالتجارب النفسية» –
عا ِلم النفس السوفييتي ليف فيغوتسكي
(.)1934 –1896

ǧليف فيغوتسكيǧ
    تعريب :د .أسامة دليقان

ـاس صــالـ ٍـح ل ــدراس ـةٍ كــافـيــة
فــي الـبـحــث عــن أس ـ ٍ
ألش ـك ــال ال ـس ـلــوك ال ـب ـشــريــة ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى وجــه
التحديد ،ال يمكن االكتفاء بإطار عم ِل (التنبيه-
ـدم ل ـب ـنــاء ال ـمــاح ـظــات
االس ـت ـج ــاب ــة) ال ـم ـس ـت ـخـ ِ
ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة .ف ـه ــذا ال ي ـس ــاع ـدُن ــا ،ف ــي أح ـســن
األح ــوال ،ســوى فــي تسجيل وج ــود األشـكــال
َلتقط جوهرَ األشكال
الدُّنيا والتَّابعة ،والتي ال ت ُ
العُليا .واألساليبُ الحالية ال تم ِّكنُنا سوى من
تحديدِ التباين الكمّي في تعقيد المنبِّهات ،وفي
اس ـت ـجــابــاتِ مـخـتـلــف ال ـح ـيــوانــات وال ـب ـشــر في
مراح َل مختلفةٍ من التطوُّر.
ـاول
ـ
ح
ـأ
ـ
س
ـذي
ـ
ل
ا
ـا،
ـ
ن
ّإن حـجـرَ األس ــاس لـمـنـهـجـ
ُ
وص ـ َفــه تـحـلـيـلـيـ ًا فــي األق ـســام الـتــالـيــة ،مُـسـتَـمـدٌّ
التباين الــذي رسَمَه إنجلس بين
مباشرة من
ِ
ً
مــذهـبَـيــن فــي فـهــم ال ـتــاريــخ ال ـب ـشــري :الـمــذهــب
ال ــدي ــال ـك ـت ـي ـك ــي م ـق ــاب ــل «الـ ـم ــذه ــب ال ـط ـب ـي ـعــي»
 naturalismال ــذي انـتـقــده إنـجـلــس ،وال ــذي
يتج ّلى في التحليل التاريخي ،بحسب إنجلس،
في افتراض ّأن الطبيعة فقط هي التي تؤ ّثر
وأن الظروفَ الطبيعية فقط هي
على البشرّ ،
التي تُحدِّدُ التطوُّرَ التاريخيّ.
ّإن المذهب الديالكتيكي يعترفُ بتأثير الطبيعة
عـلــى اإلن ـس ــان ،لـكـنّــه بــالــوقــت نـفـســه يــؤ ِّكــد ّأن
اإلنـسـ َـان بــدوره يــؤ ِّثـرُ على الطبيعة ويخلِقُ-
م ــن خـ ــال ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـت ــي ي ـحــدث ـهــا ف ـي ـهــا-
ال ـظ ــروفَ الـطـبـيـعـيـ َة ال ـجــديــدة ل ــوج ــودِه .هــذا
الموقف هو حَجَرُ الزاوية في منهجنا لدراسة
وتـفـسـيــر الــوظــائــف الـنـفـسـيــة الـعـلـيــا لــإنـســان،
ويش ّك ُل األســاسَ للطرائق الجديدة للتجريب
والتحليل التي ندعو إليها.
تعاني جميع طرائق (علم النفس) القائمة على
(الـتـنـبـيــه واالس ـت ـجــابــة) مــن جــوانــب الـقـصــور
ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي نَ ـسَ ـبَ ـه ــا إن ـج ـلــس إلـ ــى ال ـمــذاهــب
الطبيعية في مقاربة التاريخ .فكالهما [طرائق
الـتـنـبـيــه واالس ـت ـجــابــة ،وال ـم ــذاه ــب الـطـبـيـعـيّــة]
ي ـن ـظــران إل ــى ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـس ـلــوك الـبـشــري
والطبيعة عـلــى أنـهــا تفاعلي ٌة أحــاديُّ ـ ُة االتـجــاه.
ول ـك ـنّ ـن ــا ،أنـ ــا وزمـ ــائـ ــي ،ن ـع ـت ـق ـدُ َّأن ال ـس ـلــوكَ
البشري يتوصّ ُل إلى «ردّ الفعل التغييري على
الطبيعة» والــذي ينسبُه إنجلس إلى األدوات
[أدوات الـعَـمــل] .يـجــب علينا إذن الـبـحــث عن
ـرق م ـن ــاس ـب ـةٍ ل ـت ـص ـوّرن ــا ه ـ ــذا ،وعـ ــن إطـ ــا ٍر
طـ ـ ٍ
تحليليٍّ جديد مقترنٍ معها.
لطالما أ ّكــدتُّ :أن الهدفَ األساسيَّ لبحثنا هو
ت ـقــدي ـمُ تـحـلـيـ ٍـل ألع ـلــى أش ـكــال ال ـس ـلــوك ،ولـكـنَّ
الـحــالـ َة الــراهـنــة لعِلم النفس المعاصر تقتضي
م ـن ــاق ـش ـ َة م ـش ـك ـل ـةِ ال ـت ـح ـل ـيــل ن ـف ـس ـهــا ،إذا ك ــان
لمنهجنا ْأن يُعمَّمَ إلــى ما هو أوسـعُ مِــن أمثلةٍ
خاصّةٍ مُعطاة.
ّإن أساسَ منهجنا في تحليل الوظائف النفسية
العليا يشتم ُل على ثالثة مبادئ [نـعــرضُ هنا
األوَّل والـثــانــي ونـتــرك الثالث للعدد الـقــادم –
المُعرِّب]

تحليل العمل ّيات ال األشياء
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(ش ــي ٍء مــا) وتـحـلـيـ ِـل (عـمـلـيّـةٍ م ــا) .وكـمــا بيّن
كــوفـكــا  Koffkaف ـ ّـإن الـتـحـلـيــل الـسـيـكــولــوجــي
كان يتعام ُل ،دائم ًا تقريب ًا ،مع العمليات التي
يح ُّل ُلها على أنّـهــا أشـيــاء (مــواضـيــع) مستقرّة
وث ــاب ـت ــة .وك ــان ــت تـتـمـثــل م ـه ـمــة ال ـت ـح ـل ـيــل فــي
تـقـسـيــم ه ــذه األش ـك ــال إل ــى م ـك ـوِّنــات ـهــا .يـجـبُ
ْأن يـتـمــايــز الـتـحـلـيـ ُل الـسـيـكــولــوجــي لــأشـيــاء
ع ــن تـحـلـيــل ال ـع ـم ـل ـيّــات ،ف ـهــذا األخ ـي ــر يـتـطـ ّلــب
عــرضـ ًا ديـنــامـيـكـيـ ًا (حَ ـرَك ـي ـ ًا) لـلـنـقــاط الرئيسة
الـتــي تـشـ ّكــل تــاريـخَ الـعـمـلـيــات .وبــالـتــالــي ،فـ َّـإن
عِ ـل ـمَ الـنـفــس ال ـت ـط ـوّريّ ،ول ـيــس عِ ـل ـمُ الـنـفــس
الـتـجــريـبـيّ ،هــو مــا يــؤمِّــن لـنــا ال ـنَّ ـه ـجَ الـجــديــد
لـلـتـحـلـيــل ال ــذي نـحـتــاجُــه .ون ـح ـنُ مـثــل فـيــرنــر
 ،Wernerنـ ــدافـ ــع عـ ــن الـ ـنَّـ ـه ــج الـ ـت ـ ّـط ــوري
بــاع ـت ـبــاره إض ــاف ـ ًة أســاس ـي ـ ًة إل ــى عِ ـلــم الـنـفــس
التجريبيّ .إن أيَّة عمليةٍ نفسيّة ،سواء كانت
تطوُّرَ الفك ِر أو تطوُّرَ السلوكِ اإلراديّ ،هي
عملي ٌة تـخـضـعُ للتغييرات أمــام عَـيـنَــي الـمــرء.
بضع
يمكن أن يقتصر الـتـطــور الـمَـعـنـيّ على ِ
ثــوانٍ فـقــط ،أو حتى أجــزاء مــن الثانية (كما
ه ــو ال ـح ــال ف ــي اإلدراك ال ـ ـع ـ ــاديّ) .ويـمـكــن
لـهــذا الـتـطـوّر أن يستمر أيـضـ ًا (كـمــا فــي حالة
العمليات الذهنية المع َّقدة) لعدة أيــام وحتى
أسابيع .وفي ظروفٍ معيَّنة يمكننا تتبُّع هذا
الـتـطــور .يـقـدِّم عـمـ ُل فـيــرنــر أحــد األمـثـلــة على
كيفية تطبيق وجهة نظ ٍر تطوُّرية على البحث
التجريبي .وباستخدام مثل هذا النَّهج ،يمكن
للمرء ،في ظل ظروف المختبر ،أن يحرّض
التطوّر.
ويـ ـمـ ـك ــن أن يُـ ـطـ ـ َلـ ــق عـ ـل ــى م ـن ـه ـج ـن ــا ت ـس ـم ـي ـ ُة
«ال ـت ـط ـوّري -الـتـجــريـبــي» ،بـمـعـنــى أن ــه يـعـمَـ ُل
ـض أو خَـ ـلـ ـ ٍـق م ـص ـ َـط ـنَ ــع ل ـع ـم ـل ـي ـةِ
ع ـل ــى ت ـح ــري ـ ٍ
ت ـط ـوُّ ٍر نـفـسـيّ .وه ــذا الـمـنـهــج مـنــاسـبٌ بــالـقــدر
نفسه لـلـهــدف األســاس ـيّ للتحليل الديناميكي.
إذا ُقـمـنــا بـتـحـلـيــل (الـعـمـلـيــة) ب ــد ًال مــن تحليل
(الـشــيء) ،فمن الــواضــح ّأن المهمة األساسية
كل مرحلةٍ مِن
إعادة بنا ِء ِّ
للبحث تصبح عندئذٍ َ

مراحل تطوّ ِر العملية :يجبُ إرجاعُ العملية إلى
ِ
مراحلها األوّلية.

بخالف النظرة
الديالكتيكية
للسلوك البشري
ومؤثر
كمتأثٍر
ِّ
بالطبيعية تعاني
طريقة التنبيه
واالستجابة في
السيكولوجيا من
أحاد ّية االتجاه
نفسها التي لطالما
انتقدها إنجلس لدى
المذهب الطبيعي

مقابل التوصيف
ثانياً :التفسير
َ
كل من علم النفس االستبطاني
ّإن
التحليل في ٍّ
َ
وعلم النفس المعتمد على تداعي األفكار ،ليس
فــي جــوهــره– وف ـق ـ ًا لـفـهـمـنــا– ّإل تــوصـيـفـ ًا ،ال
تفسير ًا .فمجرُّد التوصيف ال يكشفُ العالقات
الـسـبـبـيــة الــديـنــامـيـكـيــة الـفـعـلـيــة ال ـكــام ـنــة وراء
الظواهر.
ي ـ ـق ـ ــا ِر ُن ك ـ ــورت ل ـي ـف ـيــن  Lewinال ـت ـح ـل ـيـ َـل
ال ـظــواهــريّ (الـفـيـنــومـيـنــولــوجــي) ،الـمُـعـتَـمِــد
على السمات الخارجية (األنماط الظاهرية
 ،)phenotypesم ــع م ــا ي ـس ـمّ ـيــه تـحـلـيـ َـل
األن ـ ـمـ ــاط ال ـج ـي ـن ـيّ ــة  ،genotypesحـيــث
يـ ـت ــم فـ ــي ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر ت ـف ـس ـي ـرُ الـ ـظ ــاه ــرة
ع ـلــى أس ـ ــاس أص ـل ـهــا (ن ـش ــوئ ـه ــا) ب ـ ــد ًال مــن
م ـظ ـهــرهــا ال ـخ ــارج ــي .والـ ـفـ ــرقُ ب ـيــن هــاتـيــن
ال ـوُج ـهَ ـتَ ـيــن يـمـكــن تــوضـيـحُــه مــن خ ــال أيّ
مـثــال بـيــولــوجــي .فــالـحــوت ،مــن وجـهــة نظر
مـظـهــره ال ـخــارجــي ،ي ـبــدو أق ــرب إل ــى عــائـلــة
األسـ ـمـ ــاك م ـن ــه إلـ ــى ال ـث ــدي ـي ــات ،ول ـك ـن ــه فــي
طـبـيـعـتــه الـبـيــولــوجـيــة أقـ ــربُ إل ــى ب ـق ــرةٍ أو
ـزال م ـنــه إل ــى س ـم ـك ـةِ ال ـكــراكــي أو سـمـكـةِ
غـ ـ ٍ
ال ـقِــرش .وبــاتـبـ ِـاع لـيـفـيــن ،يمكننا ْأن نطبّقَ
عـلــى عـلــم الـنـفــس هــذا التمييز بـيــن وجهتي
النظر :ظاهريّة النمط (الوصفية) وجينيّة
النمط (التفسيرية) .وبــالــدراســة التطورية
لمشكلةٍ ما ،فإنّني أعني الكشفَ عن نشأتها
وأســاسـهــا الديناميكي السَّبَبي .أمــا بدراسة
التحليل الــذي
النمط الـظــاهــري ،فــأنــا أعـنــي
َ
ـرة بــالـسِّـمــات والـمـظــاهــر الحالية
يـبــدأ مـبــاشـ ً
لـلـشــيء أو الـمــوضــوع .ومــن الممكن تقديمُ
ال ـعــديــد م ــن األم ـث ـلــة م ــن عِ ـلــم ال ـن ـفــس ،الـتــي
ارتُكِبَت فيها أخطا ٌء جَسيم ٌة بسبب الخلط
والتشوّش حيال هاتين النَّظرَتَين...
[تتمة المقال في العدد القادم .المصدر :القسم
الـثــالــث مــن كـتــاب فـيـغــوتـسـكــي «تــاريــخ تـطـوِّر
الوظائف النفسية العليا» الذي أ َّل َفهُ عام ]1931

ǩليف سيميونوفيتش فيغوتسكي :ولد
في  5تشرين الثاني  1896في بيالروسيا
(بلدته أورشا شمال شرق مينسك) .عام
 1917تخّرج من جامعة موسكو
متخصصاً
ّ
باألدب .من  1917إلى  1923دّرس األدب
وعلم النفس بإحدى مدارس غوميل ،وأدار
قسم المسرح بمركز تعليم الكبار ملقياً
عــدة محاضرات حــول مشكالت األدب
والعلوم .خالل هذه الفترة أسس المجلة
األدبــيــة «فيراسك» ،ونشر فيها بحثه
األدبي األول الذي صدر الحقاً باسم «علم
نفس الفن» .كما أسس مختبراً نفسياً في
معهد تدريب المعلمين ،وألقى دورة في
علم النفس ُنشرت الحقاً في مجلة «علم
النفس التربوي» .في عام  1924انتقل
إلى موسكو وبدأ العمل أوالً في معهد علم
النفس ثم معهد علم التش ّوهات الذي
أسسه بنفسه .وأدار ِقسماً لتعليم األطفال
َّ
المعاقين جسدياً وعقلياً في ناركومبروس
(اللجنة الشعبية للتربية والتعليم)،
وقام بالتدريس في أكاديمية كروبسكايا
للتربية الشيوعية بجامعة موسكو
الحكومية الثانية (الحقاً معهد موسكو
الحكومي للتربية) ،ومعهد هيرتزين
التربوي في لينينغراد .بين  1925و1934
جمع حوله مجموعة كبيرة من العلماء
الشباب العاملين في مجاالت علوم النفس
والتشوهات والشذوذ العقلي .اهتم بالطب
وتلقى تدريباً طّبياً في المعهد الطبي
ّ
بموسكو ثم خاركوف ،حيث ألقى دورة
بعلم النفس في األكاديمية األوكرانية
للسيكولوجيا العصبية .قبل وقت قصير
من وفاته ،تمت دعوته ليترأّس قسم علم
النفس في معهد الطب التجريبي لعموم
االتحاد السوفييتي .توفي فيغوتسكي
باكراً في السابعة والثالثين من عمره،
بسبب مرض السل ،بتاريخ  11حزيران 1934
[من السيرة المختصرة لفيغوتسكي بقلم
تلميذه ألكسندر رومانوفيتش لوريا].
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أعلنت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن عن مشروع الميزانية
األمريكية الجديدة ،وعلى الرغم من أن إقرار هذه الميزانية
لم يحدث بعدّ ،إل أن نقاشاً حادًا حولها انطلق بمجرد اإلعالن
عنها ،فالميزانية التي تقترح إنفاق  6تريليونات دوالر في
العام  2022تحمل في تفاصيلها مؤشرات حول نوايا واشنطن
على الساحة الداخلية والعالمية.
ǧعالء أبوفّراج

نـحـتــاج لـنـقــاش كــافــة جــوانــب الـمـيــزانـيــة
األمــريـكـيــة إلــى مــادة تفصيلية مــوسّـعــة،
وال ي ـم ـكــن اإلحـ ــاطـ ــة ب ـه ــذا ال ـم ــوض ــوع
ّإل عـبــر الـبـحــث فــي كــل الـتـفــاصـيــل التي
يــوردهــا مـشــروع الـمــوازنــة ،لـكــن بعض
النقاط تستحق التوقف عندها قلي ًال.
مالمح عامة
ت ـحــاول الـمـيــزانـيــة حـســب الـتـصــريـحــات
الــرس ـم ـيــة تـحـسـيــن الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فــي
ال ـ ــوالي ـ ــات األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر تــوس ـيــع
اإلن ـف ــاق لـيـصــل إل ــى  85م ـل ـيــار دوالر،
وتعلن الميزانية عن خطة لدعم الطبقات
الــوسـطــى ،عـبــر تــوسـيــع الــدعــم الصحي
وتــأمـيــن فــرص الـعـمــل .وحــول الطريقة
التي تسعى اإلدارة لتمويل هذا اإلنفاق
الهائل ،تشير الميزانية إلى توجهٍ لرفع
الضرائب على أصحاب الــدخــول العالية
وال ـشــركــات ال ـك ـبــرى ،الـتــي يـفـتــرض أن
تـغـطــي جـ ــزء ًا مــن نـفـقــات ال ـمــوازنــةّ ،إل
أن ع ـج ــز ًا ف ــي تـمــويـلـهــا ي ـصــل إل ــى 1.3
م ـل ـي ــار دوالر ي ـت ــوق ــع أن ي ـس ـت ـمــر إل ــى
العقد القادم ،حتى وإن تعافى االقتصاد
األم ــري ـك ــي م ــن ن ـتــائــج كـ ــوفـ ــد .19-وإن
كانت الخطة األمريكية لتحسين البنية
التحتية ،والتي تشمل تطوير مطارات
وسكك قـطــارات وحــافــات النقل العامة
تلقى تأييد ًا على المستوى الشعبيّ ،إل
أن اإلدارة الـحــالـيــة لــم تـقــدم اإلجــابــات
الـكــافـيــة لـلـكــونـغــرس ال ــذي يـفـتــرض أن
يقر مشروع هذه الموازنة ،ويرى عددٌ
كبير من المشرعين أن الميزانية باهظة
جد ًا وال تبدو واضحة في عدد كبير من
جوانبها.

الميزانية العسكرية
ش ـ ّكــل ال ـجــانــب الـعـسـكــري مــن ال ـمــوازنــة
األمريكية مــادة مهمة لكونه يجيب عن
أسئلة ترتبط بتوجهات اإلدارة الحالية
على الساحة الدولية ،فحتى وإن لم تُقر
هذه الميزانية بشكلها الحالي ،إنما يمكن
من خاللها التأكيد مجدد ًا على ما تسعى
إل ـيــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي سـيــاسـتـهــا
الخارجية ،وكيف ترتب أولوياتها.
تشير بعض التقارير إلــى أن الميزانية
العسكرية األمريكية «تفضل المستقبل
على الحاضر» ويستند هذا الطرح إلى
خفض في اإلنفاق على بعض القطاعات،
مثل :شراء السفن والطائرات ،وهو ما
ش ّكل صدمة لبعض القوى في الواليات
المتحدة والتي كانت تأمل في ضخ جز ٍء
مــن هــذه األم ــوال فــي مـصــانــع األسـلـحــة
األمريكية التقليدية ،لكن توجه اإلدارة
جانب آخر،
الحالية يبدو أنه يركز على ٍ
وهــو مواجهة الصين ،فالقلق األمريكي
يـتـعــاظــم مــن ال ـق ـفــزات الـتـقـنـيــة الـصـيـنـيــة
والـ ـت ــي ي ـج ــري تــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي ت ـطــويــر
ال ـج ـيــش ال ـص ـي ـنــي ،م ـمــا ي ـش ـكــل ت ـهــديــد ًا
للهيمنة العسكرية األمريكية ،التي سبق
أن تلقت ضــربــات متتالية مـنــذ اإلعــان
عــن األسـلـحــة الــروسـيــة فــرط الـصــوتـيــة
المتطورة ،والتي لم تستطع واشنطن
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة م ـج ــارات ـه ــا .فــال ـم ـيــزان ـيــة
الجديدة تقترح إنفاق  715مليار دوالر
ت ـق ــول :إنـ ــه م ــوج ــه ن ـحــو ال ـت ـنــافــس مــع
الـصـيــن مــن خ ــال الـتـخـلــص مــن أنـظـمــة
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـق ــدي ـم ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار فــي
التقنيات الجديدة وتوسيع النفقات في
أبحاث التطوير التكنولوجي.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى رصـ ــد  5,1م ـل ـيــار دوالر
ل ـص ــال ــح م ـ ـبـ ــادرة ال ـ ـ ــردع الـ ـ ــذي أن ـش ــأه ــا
الـبـنـتــاغــون لـمــواجــه الـصـيــن فــي منطقتي
المحيط الهندي والهادئ ،وهذه األهداف
التي تسعى اإلدارة األمريكية إلى التركيز
ع ـل ـي ـهــا ،وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن واق ـع ـيــة هــذا
الطرح أص ًال ،ال بد لها أن تمر عبر طريق
وحيد ،وهو االنسحاب األمريكي الواسع
من منطقة الشرق األوسط وأوروبا.

باتت واشنطن
تعيد النظر
بكل األموال
التي أنفقتها
على شيطنة
روسيا في
دول أوروبا
وتصويرها
على أساس
أنها جا ٌر خطر
يجب وضعه
عند حده

االنسحاب القادم
البـ ــد ل ـن ــا أن ن ــذك ــر أو ًال :أن ال ـخ ـطــط
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ل ــان ـس ـح ــاب ل ـي ـس ــت خ ـطــة
ج ــدي ــدة ،ول ـك ـن ـهــا ت ـت ـب ـلــور أك ـث ــر فــأك ـثــر،
وإن كانت السنوات السابقة قد برهنت
أن واشـنـطــن ت ــدرس جــديــد ًا انـسـحــابـهــا
عسكري ًا من مناطق واسعة بقي الخالف
حـ ــول ك ـيــف س ـت ـقــوم ب ـه ــذا االن ـس ـحــاب
والتراجع ،وقبل أن يحسم هذا الصراع
األمريكي الداخلي ،بدأنا نلحظ تغييرات
في السياسات الخارجية لدول المنطقة،
ف ــال ـت ــواج ــد ال ـع ـس ـكــري األم ــري ـك ــي ش ـ ّكــل
ـاءة لـسـيــاســات بـعــض ال ــدول ،وثـقـ ًا
ع ـبـ ً
حقيقي ًا بالمعنى الجيوسياسي لــم يكن
ب ــاإلم ـك ــان ال ـت ـح ــرك دون أخ ـ ــذه بـعـيــن
االعـ ـتـ ـب ــار ،ل ـك ــن ال ـح ــدي ــث ال ـم ـت ـك ــرر عــن
احتمال انسحاب واشنطن بشكل واسع
وس ــري ــع م ــن مـنـطـقـتـنــا ق ـلــب ال ـمــوازيــن،
ح ـتــى ق ـبــل أن ي ـن ـجــز ك ـل ـي ـ ًا ،فــالـمـيــزانـيــة
ال ـج ــدي ــدة ،تــؤكــد م ـج ــدد ًا ع ـلــى ض ــرورة
خ ـف ــض ال ـن ـف ـق ــات ،وت ـق ـل ـيــص م ــا ع ــرف
باسم «النفقات الطارئة الخارجية» تلك
ال ـت ــي غ ـطــت ن ـف ـقــات حـ ــروب واش ـن ـطــن
فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان بــاإلضــافــة إلــى
«ال ـحــرب األمــريـكـيــة ضــد داع ــش» الـتــي
مـوّلــت الــوجــود األمريكي المسموم في
سورية .ال بل إن الميزانية تقلص 800
مـلـيــون دوالر إضــافـيــة مــن تـلــك األمــوال
الـ ـت ــي رصـ ـ ــدت ل ـم ــواج ـه ــة روسـ ـيـ ــا فــي
أوروب ــا .وت ـحــاول واشـنـطــن إلــى جانب
هذه االنسحابات والتمركز على حدود
الصين تطوير برنامج الصواريخ لديها
عبر رصد مبالغ كبيرة لهذا الهدف ،لكن
العقبات الموضوعة أمــام هــذا البرنامج
ي ـبــدو أن ـهــا ك ـب ـيــرة جـ ــد ًا وخ ـصــوص ـ ًا أن
الفجوة التقنية بين الصين وروسيا من
جـهــة وواشـنـطــن مــن جـهــة أخ ــرى باتت
أكثر اتساع ًا.
نتائج االنسحاب قبل أن ينجز
االنقسام الداخلي في الواليات المتحدة
س ـي ــرخ ــي ظ ـل ــه ال ـث ـق ـي ــل ع ـل ــى م ـش ــروع
الـ ـم ــوازن ــة ،وال ي ـم ـك ـن ـنــا الـ ـق ــول ّإل ّأن

صراع ًا سيحدث داخل هيئات التشريع
األمريكية قبل أن يقر مشروع الموازنة
إن تمّ أص ًال ،لكننا معنيون أيض ًا باإلجابة
ع ــن سـ ــؤال م ـهــم :م ــا ه ــي ن ـتــائــج ت ـكــرار
الـحــديــث عــن هــذه الـتـغـيــرات الـجــوهــريــة
في السياسية الخارجية األمريكية؟
كــان الــرئـيــس األمــريـكــي الـســابــق دونــالــد
ترامب يكرر يومي ًا ،أنه ال يرى جدوى
م ــن ت ـبــذيــر أم ـ ــوال ب ـ ــاده ف ــي «ح ـمــايــة
ح ـ ــدود أوروبـ ـ ــا م ــن روسـ ـيـ ــا» ،وبــاتــت
واش ـن ـط ــن ت ـع ـيــد ال ـن ـظ ــر ب ـك ــل األم ـ ــوال
ال ـتــي أنـفـقـتـهــا عـلــى شـيـطـنــة روس ـيــا في
دول أوروبـ ــا وتـصــويــرهــا عـلــى أســاس
أنها جــارٌ خطر يجب وضعه عند حــده!
لـكــن بــايــدن وال ــذي بــدأ واليـتــه الـجــديــدة
بإرسال «الرسائل الطيبة» إلى أوروبا،
وأكـ ـ ــد ل ـح ـل ـف ــائ ــه أن «أمـ ــريـ ـكـ ــا ع ـ ــادت»
ي ـق ــول ل ـهــم الـ ـي ــوم :إنـ ــه يـ ــرى ضـ ــرورة
لخفض اإلنفاق العسكري األمريكي في
أوروب ــا ،وأنــه تمام ًا كخلفه ال يــرى هذا
أول ــوي ــة أمــري ـك ـيــة! كـيــف سـيـنـعـكــس هــذا
ع ـلــى سـيــاسـيــة أوروب ـ ــا ت ـجــاه روس ـيــا؟
ه ــل س ـت ـم ـضــي أوروبـ ـ ــا ب ـت ـمــويــل حــرب
واش ـن ـط ــن ض ــد روس ـي ــا ع ـلــى ح ــدوده ــا
ومن دماء أبنائها؟ أم أنها ستفكر ببناء
عــاقــات ـهــا م ــع روس ـي ــا ب ـش ـكــل مـخـتـلــف،
تقوم على أساس احترام الجوار وبناء
عالقات شراكة حقيقية؟ كيف يمكن أن
تنعكس هذه االنسحابات على سياسية
الـخـلـيــج الـعــربــي الـتــي قــامــت دائ ـم ـ ًا على
أس ـ ـ ــاس وج ـ ـ ــود الـ ـمـ ـظـ ـل ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
األمريكية؟ هل تنجح إيران والسعودية
أخ ـيــر ًا بــالـبـحــث عــن حـلــول حقيقية بعد
استبعاد التحريض األمريكي؟
ت ـط ــورات ك ـبــرى س ـتــرافــق ه ــذا الــواقــع
الجديد ،تطورات تتجاوز طرح األسئلة
ع ـب ــر ال ـف ـع ــل الـ ـس ــري ــع وب ـ ـنـ ــاء ش ـب ـكــات
عــاقــات تـغـنــي عــن عـنـجـهـيــة واشـنـطــن،
ت ـطــورات تسمح بــإيـجــاد صيغة جــديــدة
ل ـم ـن ـط ـقــة إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ه ــام ــة تـخــرجـهــا
تدريجي ًا من فلك واشنطن لتكون جزء ًا
فــاعـ ًـا مــن عــال ـ ٍم جــديــد ت ـقــوده وتـغـطـيــه
قوى جديدة.
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ُيسبب التباطؤ الجاري بإخراج القوات
األجنبية من ليبيا ،واستمرار غياب
مؤسسة عسكرية موحدة وممثلة
بحقيبة دفاع ضمن الحكومة الحالية،
بتهديد مسار الحل السياسي ،ووضع
العراقيل أمامه ،والتي بدأت أولى
تصريح أخير للمشير
مالمحها بالبروز في
ٍ
خليفة حفتر.

ǧمالذ سعد

ت ــؤك ــد األمـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـب ــر أم ـي ـن ـه ــا ال ـع ــام
ومـبـعــوثـهــا ال ـخ ــاص إل ــى لـيـبـيــا ع ـلــى ض ــرورة
إخ ــراج الـقــوات األجـنـبـيــة والـمــرتــزقــة األجــانــب
من ليبيا في أسرع وقت ،وقد أشار أنطونيو
غوتيريش إلى أن المقاتلين األجانب في ليبيا
ال يــزالــون يـنـشـطــون ،ويـتـسـبـبــون بانتهاكات
التفاق وقف إطالق النار ،داعي ًا إلى انسحابهم
م ـع ـت ـبــر ًا أن ه ــذه «ع ـنــاصــر حــاس ـمــة بــالـنـسـبــة
لسالم دائم».
وصـ ـ ـرّح يـ ــان ي ــوك ـب ـي ــش ،ال ـم ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
الخاص إلــى ليبيا ،بــأن وجــود المرتزقة يمثل
تهديد ًا أمني ًا ،قائ ًال« :التواجد المستمر آلالف
المرتزقة األجانب وأعضاء الجماعات المسلحة
واالسـتـعــانــة بهم وأعـمــالـهــم تمثل تـهــديــد ًا أمنيا
ليس على ليبيا فقط ،بل والمنطقة بأسرها»
وتابع بأن «من المهم للغاية التخطيط لسحب
ال ـم ــرت ــزق ــة األجـ ــانـ ــب م ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ،وض ـم ــان
ت ـح ـق ـي ـقــه ب ـش ـكــل م ـن ـظــم ومـ ــع نـ ــزع ســاح ـهــم
وإعادة اندماجهم بالمجتمع في أوطانهم».
إال أن مــا ي ـبــدو مـشـكـلــة هــو م ـحــاولــة الـفــرقــاء
الليبيين مــع مــن يقف خلفهم إقليمي ًا ودولـيـ ًا،
ال ـم ـن ــاورة ع ـلــى مــوضــوعــة ان ـس ـحــاب ال ـقــوات
األج ـن ـب ـي ــة وت ــوحـ ـي ــد ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
بحسابات سياسية تتعلق بالمكاسب وكسب
ال ـن ـق ــاط ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـب ــاد وط ــري ــق ال ـحــل
ال ـس ـي ــاس ــي ب ـه ــا ،وقـ ــد أك ـ ــد رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس

األعـ ـل ــى ل ـل ــدول ــة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،خ ــال ــد ال ـم ـش ــري،
تأكيد المجلس للمطالبة بـخــروج كــل الـقــوات
األجـنـبـيــة والـمــرتــزقــة مــن الـبــاد واتـفــاقــه على
هذا األمرّ ،إل أن ما يجري الخالف حوله هو
«آل ـي ــات» و«كـيـفـيــة» ال ـخــروج ه ــذه ،بــوصـفـهــا
«على التوازي أم التوالي» ،مما يعني وجود
اش ـت ــراط ــات م ـت ـبــادلــة ب ـيــن مـخـتـلــف األطـ ــراف
بصيغة الخروج هذه ،وضعف الثقة المتبادلة
فيما بينهم ،حول من يبدأ أو ًال؟ وما ضمانات
اآلخــر ثاني ًا؟ بحسابات ضيقة ،ولتأتي صيغة
الـتــوازي لتحمل بين سطورها مبدأ الخطوة
م ـق ــاب ــل خـ ـط ــوة ،وت ــرت ـب ــط هـ ــذه اإلشـ ـك ــاالت

بشكل أساسي حول مشروعية وجود القوات
التركية من عدمها ،بسبب االتفاقيات األحادية
الموقعة مــع أنـقــرة مــن جــانــب حكومة الــوفــاق
الوطني السابقة ،ورغم عدم إصــرار أحد على
إبـقــاء هــذه ال ـقــواتّ ،إل أن مــا يـجــري محاولة
كسبه والـمـنــاورة عليه هــو الـنـقــاط السياسية
ب ـ ــأن تـ ـك ــون ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة هـ ــي آخ ـ ــر مــن
يجري إخراجه كـ «منتصر»ّ ،إل أن هذا الفعل
بالمحصلة ال يؤثر وال يفيد ليبيا نفسها بشيء
ما بعد الخروج.
إثـ ــر هـ ــذه اإلش ـ ـكـ ــاالت بــال ـجــان ـب ـيــن ال ـم ـيــدانــي
والسياسي ،عادت لغة التصعيد بالظهور على

ل ـســان قــائــد الـجـيــش الــوطـنــي الـلـيـبــي الـمـشـيــر
خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،ح ـيــث أجـ ــرى ع ــرض ـ ًا عـسـكــريـ ًا
ضخم ًا لقواته ،تالها في اليوم نفسه التصريح
الـتــالــي« :لــن يـكــون هـنــاك ســام مــع االحـتــال
وال المرتزقة ( )...إننا قــادرون على خوض
الحرب مجدد ًا إذا تمت عرقلة االتفاق الدولي
واالنتخابات ،ونقول ألعدائنا :إن عدتم عدنا».
ال نقصد القول بأن هذا التصريح بعينه يمثل
أزم ـ ًة جــديــدة ،إنـمــا يُـعـبــر عــن طبيعة المشكلة
الـحــاصـلــة ،وكـيـفـيــة تـطــورهــا إن لــم يـجـ ِر حلها
س ــريـ ـعـ ـ ًا ،وه ـ ــو مـ ــا تـ ـحـ ــاول األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
واألطراف اإلقليمية تجاوزها.

العراق وتوتير ما قبل االنسحاب األمريكي
أقيمت في العاصمة
العراقية بغداد يوم
الثالثاء الماضي تظاهرة
حاشدة دعا إليها نشطاء
وتنظيمات من الحراك
التشريني العراقي،
استمرارًا لحراك 2019
وتأكيدًا على مطالبه،
مضافاً إليها التشديد على
محاربة الفساد ومحاسبة
المتظاهرين و«تحقيق
الرقابة الدولية على
االنتخابات».

ǧحمزة طحان

ل ــم ت ـجــر ال ـت ـظــاهــرة ب ـغ ـيــر ال ـم ـتــوقــع بــالـنـسـبــة
ل ـل ـعــراق ـي ـيــن ،ح ـي ــث ان ـت ـش ــرت ق ـ ــوات ال ـج ـيــش
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة قـ ـب ــل يـ ـ ــوم واحـ ـ ــد،
وتـخـلــل ال ـت ـظــاهــرة قـمــع ومــواج ـهــات وأع ـمــال

شـ ـغـ ــب واتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ب ـ ــوج ـ ــود «مـ ـنـ ــدسـ ـيـ ــن»،
وأف ـض ــت ال ـم ــواج ـه ــات إلـ ــى ج ــرح ــى لـ ــدى كـ ٍـل
مــن المتظاهرين وقــوات األمــن ،وإج ــراء عدة
اعتقاالت.
قبل التظاهرة بيوم تم استهداف قاعدة عين
األس ــد ال ـتــي تـحـتــوي ق ــوات أمــريـكـيــة بـهـجــوم

صاروخي بعد تهديدٍ من تنسيقيات المقاومة
العراقية في وقت سابق ،وأثناء التظاهرة في
بغداد صدرت أنباء عن انفجار سيارة مفخخة
في األنبار غربي البالد.
أدت ه ــذه األح ـ ــداث ال ـثــاثــة إل ــى ال ـت ــذرع بـهــا
لقمع التظاهرة والحدّ من توسعها وتكرارها،
م ـض ــاف ـ ًا إل ـي ـه ــم م ــا جـ ــرى ب ـي ــن ق ـ ــوات ال ـح ـشــد
الشعبي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي،
وانـتـشــار الـقــوات العسكرية لـكـ ٍـل مــن الجهتين
في العاصمة بغداد ومحيط المنطقة الخضراء،
وصــو ًال إلــى الــدبــابــات ،مما أدى إلــى وقــف مد
التظاهرات مؤقت ًا.
أدى اعـتـقــال قــائــد عـمـلـيــات األن ـبــار بالحشد
الـشـعـبــي (الـمـنـطـقــة ال ـتــي ج ــرى بـهــا تفجير
السيارة المفخخة) من قبل القوات األمنية
العراقية إلى استفزاز واضح وصريح لكيان
الـحـشــد بـغـطــاء قــانــونــي وقـضــائــي ،مـمــا دفــع
األخ ـي ــر إل ــى دف ـع ــه وت ــوري ـط ــه ب ـ ــردود فـعـ ٍـل
تـمـثـلــت ب ـن ـشــر ق ــوات ــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة ب ـغ ــداد،
ومـ ـح ــاص ــرة ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء وات ـه ــام ــه
بتهديد الــدولــة وإضـعــافـهــا ...ويعتبر الحشد
ال ـش ـع ـبــي أن ــه ال مـشـكـلــة بــاع ـت ـقــال ال ـق ـيــادي
السابقّ ،إل أن الخالف يكمن بالطريقة التي
ت ــم ب ـهــا ذل ــك وال ـج ـهــة ال ـتــي ن ـفــذت ـهــا ،مـعـتـبــر ًا
أن هـنــاك جهة مختصة ضمن الحشد يجب
ال ـعــودة إلـيـهــا قــانــونـ ًا ،وتـجــري الـمـفــاوضــات

على إطــاق ســراح الـقـيــادي ،وإقــالــة رئيس
لجنة مكافحة الـفـســاد أحـمــد أبــو رغـيــف من
مـنـصـبــه إلن ـهــاء الـتــوتــر وتـخـفـيــض التصعيد
الجاري.
ال ت ــزال حـتــى الـلـحـظــة الـمـشـكـلــة قــائ ـمــة ،ومــن
غير الواضح كيفية حلها ،لكن ما يهم اإلشارة
إليه ليس األسباب القريبة المباشرة والذرائع
خلف هذا الحدث ،إنما وقوعه أساس ًا وإشارته
إلى طبيعة المنظومة العراقية القائمة ،ومدى
التفسخ الجاري في مؤسساتها سواء التابعة
للحكومة مباشرة أو غيرها ،واألكثر من ذلك،
بالتركيب مــع الـحــراك الـعــراقــي ،طبيعة تطور
األح ـ ــداث وازديـ ـ ــاد ح ــدة الـ ـص ــراع وال ـتــوت ـيــر
داخـ ــل ال ـب ــاد ،وي ـك ــون ال ـس ـبــب ال ـخ ـفــي خـلــف
ذل ــك ه ــو اس ـت ـمــرار وجـ ــود ال ـق ــوات األجـنـبـيــة
وال ـت ــدخ ــات ال ـخــارج ـيــة جـمـيـعـهــا ،م ـمــا يـعــرقــل
ح ـل ـح ـلــة األزمـ ـ ـ ــات وت ـن ـف ـي ــذ م ـط ــال ــب الـ ـح ــراك
بالتغيير ،ويــزيــد األوضــاع ســوء ًا ،األمــر الــذي
تــدفــع بــه واشـنـطــن نفسها كـمــا فــي كــل منطقة
ســاب ـقــة ان ـس ـح ـبــت م ـن ـهــا ،ب ـص ـنــع تــوت ـيــر كـبـيــر
يتالقى الخروج به مع لحظة انفجاره إلشعال
المنطقة ،وإضعاف الجميع ،وضرب الكل بالكل
وإدامة الفوضى ،لكن وعلى أية حال لم تحقق
ه ــذه ال ـخ ـطــة ح ـتــى اآلن أيّ ـ ـ ًا م ــن طـمــوحــاتـهــا،
فسرعان ما يجري تأريضها وتخفيضها ولن
يكون العراق استثنا ًء.
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الصورة عالمياً
•أعلن الكرملين
أنه تم االتفاق
على عقد
محادثات
بين الرئيس
الروسي
فالديمير بوتين
والرئيس األمريكي
جو بايدن في جنيف في  16حزيران
المقبل.
•قال الرئيس اإليراني
حسن روحاني
أنه« :تم
االتفاق
على رفع
العقوبات
الرئيسية عن
بالدنا ولكن ما
زالت هناك عقوبات
أخرى يجب رفعها لتنفيذ االتفاق النووي
بشكل كامل»

في شهر أ ّيار صدح صوتان من الصين وباكستان بأغنية تقول« :العالم سيرى حبنا» .المطربة التي تغني بلغة المندرين والمطرب بلغة األوردو ،أرادا
تجسيد العالقة الجيوسياسية «الرومانس ّية» بين البلدين ،والتي ّأكد عليها كال الجانبين مرارًا وتكرارًا.

ǧإعداد :أوديت الحسين

بـ ــدأت ال ـق ـصّ ــة ف ــي  1976ع ـنــدمــا قــام
رئيس ال ــوزراء ذو الفقار علي بوتو
ب ـل ـقــاء م ــاو ت ـســي تــونــغ بــآخــر ظـهــور
رس ـم ـيّ لــه .ال ـتــزم بــوتــو حـيـنـهــا بــدعــم
الـصـيــن فــي الـخــافــات الــدولـيــة ،مقابل
ال ـ ـتـ ــزام ال ـص ـي ــن ب ـن ـقــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
النووية لباكستان .ومنذ ذلك الحين،
وال ـع ــاق ــات ال ـص ـي ـن ـيــة -ال ـبــاك ـس ـتــان ـيّــة
م ـس ـت ـمــرة ،م ــع زيـ ــادة ف ــي ال ـع ـمــق فــي
الجانب االقتصادي في العقد األخير.
الع ّذال
ُ
مثل جميع قصص الغرام التي تأسر
الـمـشــاهــديــن ،ال ب ـدّ وأن ي ـكــون هـنــاك
«عُ ـ ـ ـ ـ ـ ّذال» والئ ـ ـم ـ ــون ي ـن ـب ـش ــون عــن
ال ـخــافــات ب ـيــن الـحـبـيـبـيــن .وه ــي فــي
حالنا :الغرب وعلى رأسهم الواليات
المتحدة واإلعالم المؤتمر بأمرها.
ي ـق ــول هـ ـ ــؤالء :م ــا ال ـ ــذي ي ـج ـمــع بـيــن
الصين ،وهي القوة العظمى التي تملك
حقّ النقض في مجلس األمن ،وأسرع
اق ـت ـصــاد ف ــي ال ـعــالــم م ــن ح ـيــث الـنـمــو،
وذات الـفــائــض الـتـجــاري الـبــالــغ 422
مليار دوالر ،والتي احتفلت منذ فترة
وج ـي ــزة بــان ـت ـشــال س ـكــان ـهــا م ــن الـفـقــر
الـمــدقــع ،مــع الـبــاكـسـتــان الـفـقـيــرة الـتــي
ال تملك المال ،والمضطرّة الستجداء
صندوق النقد الدولي ،والتي تقع في
مــؤشــر ال ـت ـطــور ال ـب ـشــري فــي الـمــركــز
 152مــن أصــل  189كــأدنــى بـلــد مرتبة
في آسيا؟ هل يمكن أن يكون هناك ما
يجمع بين هذين ّإل االستغالل؟
وال ينسى هؤالء أن يتساءلوا :كيف
لـبــاكـسـتــان ،الــدولــة المسلمة ،أن تقبل
بمدنية الدولة الصينية «وباضطهاد»
األقليّة المسلمة األوغــوريــة ،دون أن
تـقــع فــي خـطــر ان ـقــاب شـعــوبـهــا على
سياساتها الخارجية؟ كيف للصلوات

الباكستانية لهطول المطر ،أن تلتقي
ب ـت ـك ـنــولــوج ـيــا االس ـت ـم ـط ــار ال ـص ـي ـن ـيــة
دون أن ت ـت ـضــارب اإليــديــولــوج ـيــات
والشعوب!؟
لـ ـي ــس ع ـل ـي ـن ــا أن ن ـن ـس ــى ب ـ ـ ـ ّـأن ه ــذه
التساؤالت يطرحها الغرب ليس عن
طــريــق سـيــاسـيـيــه وإع ــام ــه ف ـقــط ،بل
أي ـض ـ ًا عـبــر الـسـيــاسـيـيــن الباكستانيين
الـ ــذيـ ــن ت ـل ـق ــوا ت ـع ـل ـي ـم ـهــم فـ ــي إن ـك ـل ـتــرا
والواليات المتحدة ،ويعيشون هناك
أو في دول الخليج العربي.
الجغرافية -السياسية
ربّـ ـ ـم ـ ــا نـ ـجـ ــد األجـ ـ ــوبـ ـ ــة األمـ ـ ـث ـ ــل عــن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت ف ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـغ ـ ــراف ـ ـي ـ ــة-
الـسـيــاسـيــة .فــي  1963اتـفـقــت الـصـيــن
وبــاكـسـتــان عـلــى تــرسـيــم ال ـحــدود بين
منطقي تشينغيانغ الصينية وكشمير
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة ،إلزالـ ـ ــة ن ـق ـط ــة خ ــاف
رئيسية كــانــت لتنفجر م ــرار ًا كـمــا في
الحالة الهندية -الصينية .ثمّ في 1986

اف ـت ـت ــح ال ـب ـل ــدان أك ـب ــر ط ــري ــق ســريــع
دولي «كاراكورام» بطول  1300كلم،
يعبر جبال ارتفاعها  4500متر.
مـنــذ  2015ي ـقــوم ال ـب ـلــدان بـبـنــاء بنية
تحتية ضخمة بقيمة  50مليار دوالر
كـجــزء مــن م ـبــادرة ال ـحــزام والـطــريــق
الصينية .مـيـنــاء غ ــوادار ،أعـمــق ميناء
بـحــري فــي الـعــالــم والــواقــع عـلــى بحر
العرب ،سيو ّفر للصين طريق ًا مباشر ًا
إلى الشرق األوسط وشرقي إفريقيا.
روسـيــا وبـلــدان آسـيــا الــوسـطــى الذين
ال يـمـلـكــون ط ــرق وص ــول مــائـيــة إلــى
هناك ،سيكون لهم خيار الوصول إلى
المياه الدافئة عبر غوادار.
أمّ ـ ـ ـ ــا أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة ت ـح ــت
االح ـتــال األمــريـكــي مـنــذ  ،2001فهي
بــدورهــا تــرغــب بــاالنـضـمــام إلــى الممر
االق ـت ـص ــادي ال ـص ـي ـنــي -الـبــاكـسـتــانــي.
ورغ ــم ّأن الــواليــات الـمـتـحــدة تـحــاول
عدم االنسحاب من أفغانستان ،فحال
إغ ـ ــاق ب ــاك ـس ـت ــان ل ـس ـمــائ ـهــا وطــرق ـهــا

الـ ـبـ ــريـ ــة أم ـ ـ ــام الـ ـ ـق ـ ــوات األم ــريـ ـكـ ـي ــة،
ل ــن ي ـت ـب ـقــى لــأمــري ـك ـي ـيــن م ــدخ ــل إل ــى
أفغانستان .ومــن الــواضــح ّأن العالقة
ال ـم ـت ــزاي ــدة ال ـص ـي ـن ـيــة -ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة
ستش ّكل حــافــز ًا للباكستانيين لرفض
طلب األمريكيين.
دولة أخرى توتّر األوضاع مع الصين
سـيـكــون عـلـيـهــا إعـ ــادة حـســابــاتـهــا هنا
كــي ال ت ـف ـوّت عـلــى نـفـسـهــا قـطـعــة من
عــرس العالقات اآلسيوية :الهند .من
الـمـحـتـمــل أن تــواجــه الـهـنــد صـعــوبــات
ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ب ـس ـب ــب اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــا
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ل ــان ـض ـم ــام إل ــى
الرباعية بهدف الضغط على الصين،
ف ـ ـ ــاألع ـ ـ ــداء ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـيـ ـكـ ــون ع ـل ـي ـهــا
مواجهتهم أكثر من األصــدقــاء ،عالوة
عــن ال ـت ـهــديــدات األمـنـيــة ال ـتــي ستنشأ
مــن خياراتها االقـتـصــاديــة .مــن الغالب
أن تـفـضّــل حـكــومــة -مــا بـعــد مــودي-
الـســام اإلقليمي على أخــذ جانب في
الصراع بين الصين وباكستان.

•كشفت
وسائل إعالم
صينية،
عن إجراء
محادثات
هاتفية بين
بكين وواشنطن،
للمرة األولى خالل عهد الرئيس األمريكي
جو بايدن.
•أكد قائد حرس
الحدود الروسي
أن خليج
بطرس األكبر
جزء من
أراضي روسيا.
ولذلك أقدمت
إحدى قطع
األسطول الحربي
الروسي على طرد بارجة حربية أمريكية
دخلت إليه.
•تراجعت أسعار
النفط بنحو
طفيف،
بسبب
التوقعات
بزيادة
اإلمدادات
النفطية
العالمية بعد
رفع العقوبات عن إيران بسبب األثر
الكبير لقدرات إيران النفطية في السوق
العالمية.
•قام أكثر من
 30مواطناً
من كوريا
الجنوبية
بحركة
احتجاجية تعبيرًا
عن معارضتهم الستمرار تعزيز قاعدة
«ثاد» العسكرية األمريكية في بلدهم.

20

شؤون استراتيجية
قاسيون ـ العدد  1020اإلثنين  31أيار 2021

www.kassioun.org

السباق التكنولوجي بأنواعه ك ُمح ّدد
ّ

تلعب التكنولوجيا دورًا هاماً في الجيو -سياسة ،رغم ّأن هذه الحقيقة غالباً ما يت ّم
تجاهلها .قاد تطوير التكنولوجيا البحرية من قبل إلى انفصال سطوة البحر عن سطوة
األرض ،وأضيفت الهيمنة إلى األجواء والفضاء في القرن العشرين .شهد القرن الحادي
اصطناعي بالكامل ،ويخضع
والعشرين ظهور ُبع ٍد جديد :الفضاء السيبراني ،وهو
ّ
مهمة للغاية بالنسبة
لكن
وسلسة،
لتحسينات مستم ّرة .لذلك هو ذو طبيعة متقلبة
ّ
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

 ǧليونيد سافينǧ
    ترجمة :قاسيون

يُظهر المثال التاريخي إلطالق القمر الصناعي
الـســوفـيـيـتــي سـبــوتـنـيــك ع ــام  ،1957وإط ــاق
أمــري ـكــا ل ـق ـمــرهــا ال ـص ـنــاعــي ف ــي  –1958وهــو
ال ـس ـي ــاق ال ـ ــذي ولـ ــد ف ـي ــه اإلنـ ـت ــرن ــت– أه ـم ـيّــة
التكنولوجيا فــي الجيو -سياسة .فــي الوقت
ذاتــه ،الــوصــول إلــى التكنولوجيا ،وتقرير من
يـمـكـنــه شــراؤهــا وم ــن يـمـكـنــه بـيـعـهــا ،ج ــزء من
أهميّة السيطرة الكاملة.
لهذا السبب عرقلت الواليات المتحدة صفقة
شـ ــراء ال ـص ـيــن ل ـشــركــة ال ـط ـي ــران األوك ــران ـي ــة
«مــوتــور سـيــش» ،األمــر الــذي كــان سيسمح
لـبـكـيــن بـبـنــاء م ـحــركــات ل ـل ـطــائــرات .ك ــان ذلــك
سـهـ ًا نسبي ًا بالنسبة لــواشـنـطــن ،تبع ًا لمدى
تــأث ـيــر ال ـب ـيــت األب ـي ــض ع ـلــى ك ـي ـيــف .تــراقــب
أجـ ـه ــزة ال ـم ـخ ــاب ــرات وال ـس ـي ــاس ــة األمــري ـك ـيــة
العالم عــن كثب لضمان عــدم تأثير مثل هذه
الصفقات على االحتكارات الحالية للشركات
األمريكية.
لكن فــي الــوقــت ذاتــه ،تش ّكل هــذه االحتكارات
خ ـط ــر ًا ع ـلــى ال ـب ـل ــدان األخـ ـ ــرى ،ح ـتــى عـنــدمــا
تشمل تكنولوجيا هــامّــة .في  14كانون األول
 2020كمثال ،باتت عـدّة تطبيقات من غوغل
غـيــر مـتــاحــة حــول الـعــالــم لـمـدّة ســاعــة أو نحو
ذلــك .بالنظر إلــى كـمّ األشـخــاص الكبير الذين
يستخدمون خــدمــات غــوغــل فــي أنـحــاء العالم
جميعها ،سبّب األمــر قــدر ًا كبير ًا من اإلزعــاج.
ألن ع ـ ــدد ًا م ــن ش ــرك ــات ال ـم ـع ـلــومــات ـيّــة
ن ـظ ــر ًا ّ
الـغــربـيــة أصـبـحــت بـمـثــابــة الـسـمّ لـبـلــدان معينة،
ب ــات ــت ال ـب ــدائ ــل ال ـم ـح ـل ـيّــة وال ـح ـمــائ ـيــة شــديــدة
الضرورة من وجهة نظر األمن الوطني.

حبس المعرفة
إذا م ــا ح ـفــرنــا أع ـم ــق ف ـقــد ن ـصــل إلـ ــى أس ـبــاب
أخ ــرى أي ـض ـ ًا .أوردت سيسيليا ريـكــاب «بـ ّـأن
االحـتـكــارات الفكريّة ليست فقط– وال بشكل
رئ ـي ـســي– ن ـتــاج ـ ًا ألق ـس ــام ال ـب ـحــث وال ـت ـطــويــر
الداخلية في الشركات الكبرى .يقوم احتكارهم
لـلـمـعــرفــة عـلــى تـسـعـيــرهــا بــالـنـقــود واالسـتـيــاء
عليها من شبكات االبتكار المتعددة ،والمُنظمة
ع ـلــى ش ـكــل خ ـط ــوات م ـع ـيــاريــة «م ـن ــذ ال ـبــدايــة
وصــو ًال إلــى منظمات األبـحــاث والـجــامـعــات».
التوزيع الال -المتكافئ بشكل مستمر لالبتكار
ف ــي ال ـع ــال ــم ه ــو ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـه ـي ـك ـل ـيــة لــاح ـت ـكــار
الفكري الرأسمالي .تنشأ االحتكارات الفكريّة
ف ــي بـ ـل ــدان ال ـم ــرك ــز ،ال س ـي ـمــا ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،لكنّ آثارها تغطي بقيّة العالم .يجب
من هذا المنطلق على الدول الطرفيّة أن تضع
أجندتها الخاصة لمكافحة االحتكارات الفكرية،
بـهــدف وضــع حــدود لجميع أن ــواع االسـتـيــاء
«الـبـيــانــات والـمـعــرفــة وكــذلــك الـسـلــع الطبيعية
التي تكون أساسية لسالسل القيمة الرقمية».
التناقض هنا يــأتــي مــن سعي الــدول الطرفية
إلى التفكير في عواقب مثل هذه االحتكارات
واحـتــوائـهــا ،بينما تـبــذل دول الـمــركــز جـهــود ًا
ك ـل ـيّ ــة ل ـت ـح ـقــق اك ـت ـف ــائ ـه ــا الـ ــذاتـ ــي وس ـي ـطــرت ـهــا
التكنولوجيّة.
ف ـ ــي آذار  ،2021أش ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــريـ ــر -ل ـص ــال ــح
الكونغرس األمريكي عن المنافسة بين القوى
العظمى -مــرار ًا وتكرار ًا لمخاطر االختالفات
الـ ـتـ ـكـ ـنـ ــولـ ــوجـ ـيّـ ــة– لـ ـيـ ــس فـ ـقـ ــط ف ـ ــي مـ ـيـ ــدان
الـتـسـ ّلــح ،بــل أي ـض ـ ًا فــي تـكـنــولــوجـيــا الـشـبـكــات،
والتكنولوجيا الكميّة ،والتكنولوجيا الحيوية،
والتكنولوجيا التطبيقية ...إلخ .هذا جميعه في
سـيــاق الـمــواجـهــة الـتـكـنــولــوجـيّــة األمــريـكـيــة مع

عرقلت الواليات
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روسيا والصين.
هذا السبب الذي حدا بجو بايدن إلصدار أمر
تنفيذي في نيسان  2021من أجل إعادة تقييم
سالسل التوريد المستخدمة من قبل الصناعات
األمريكية الرئيسيّة :الــدفــاع ،والصحة العامة،
وال ـن ـقــل ،والـمـعـلــومــاتـيــة ،مــن أج ــل ت ـفــادي أيّ
نقص في المعدات الطبية وأشباه الموصالت
والكثير من السلع األخرى.
الـ ـمـ ـخـ ــاطـ ــر هـ ـنـ ــا مـ ـضـ ــاعـ ـفـ ــة .مـ ـ ـث ـ ــال :ش ــرك ــة
االب ـت ـكــار ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة  ،SKوه ــي الـتــي
ت ـ ــزوّد فــول ـك ـس ـفــاغــن ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بالبطاريات ،تمّ وضعها على الالئحة السوداء
بـتـهـمــة س ــرق ــة ح ـق ــوق ف ـكــريــة .وك ـن ـت ـي ـجــة ،ت ـمّ
مـنــع تــوريــد الـمـنـتـجــات مــن كــوريــا الـجـنــوبـيــة
إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .اع ـت ـبــرت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة الـصـيــن شــريــك اسـتـيــراد إشـكــالــي من
عديد األوجه .حتّى الشركاء األكثر قرب ًا ،مثل:
كندا واالتحاد األوروبي ،قد يخلقون مشكالت
لـلــواليــات الـمـتـحــدة إن وج ــدوا ب ـ ّـأن الصفقات
االقتصادية والتجارية غير متكافئة ،ليتهموا
واشـنـطــن بمحاولة الـغــش «األمــر الــذي لديهم
عليه أد ّلة كثيرة».
ضبط سالسل التوريد
ســاســل ال ـتــوريــد أم ـرٌ ح ـيــوي لــاسـتـخــدامــات
التكنولوجيّة وللصناعة العسكرية .ربّـمــا لهذا
الـسـبــب قــامــت وكــالــة أبـحــاث الــدفــاع األمريكية
بـتــوقـيــع ات ـف ــاق م ــع شــركــة إن ـتــل مــدت ـهــا ثــاث
س ـن ــوات ف ــي آذار  2021ل ـت ـطــويــر وتـصـنـيــع
منصات تطبيقات محلية ألنظمة إلكترونيات
الدفاع والطيران التجاري.
تثير مشكلة مشابهة قلق االتـحــاد األوروبــي،
ت ـب ـع ـ ًا الزديـ ـ ــاد اع ـت ـم ــاده ع ـلــى ال ـ ـ ــواردات مــن
م ـخ ـت ـلــف الـ ـبـ ـل ــدان فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـيـ ــرة.
مـثــال :يعتمد االت ـحــاد األوروبـ ــي بـشـكــل كبير
نـسـبـيـ ًا عـلــى روس ـيــا كـمـصــدر لـلـنـيـكــل «%72,5
مــن ال ـ ــواردات» ،بينما يـتــم اسـتـيــراد أكـثــر من
 %30من آالت معالجة البيانات األوتوماتيكية
ومعدات االتـصــاالت وآالت الطاقة الكهربائية
مــن الصين .تــزوّد الــواليــات المتحدة االتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي ب ــأك ـث ــر م ــن  %50م ــن ال ـم ـحــركــات
وال ـ ـق ـ ــوال ـ ــب غـ ـي ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ي ـع ـت ـمــد

االتـحــاد األوروب ــي بشكل كبير عـلــى واردات
التشخيص الكهربائي واإلشـعــاعــي واألدوات
البصرية واألدوات الطبية ومنتجات الطيران
م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .أمّـ ــا خ ــام ــات الـحــديــد
والـنـحــاس فـيـسـتــوردهــا االتـحــاد مــن الـبــرازيــل
وكندا وتشيلي وأوكرانيا.
م ــن ال ـم ـث ـيــر ل ــاه ـت ـم ــامّ ،أن كـ ـ ًا م ــن االت ـح ــاد
األوروبـ ــي وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قـلـقــان بـشــأن
ال ـس ـيــادة فــي م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا الـحـســاســة،
وخ ــاص ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــات ال ــدق ـي ـق ــة ،وال ـس ـبــب
فــي ذل ــك واح ــد :تــراجــع الـتـصـنـيــع فــي الـعـقــود
القليلة الـمــاضـيــة ،ومـحــاولــة اسـتـخــدام العولمة
الس ـت ـغ ــال ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ت ـق ــوم ف ـي ـهــا عـمـلـيــة
اإلنتاج.
يـثـيــر ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـعــال ـمــي أي ـض ـ ًا مـســألــة
الشركاء «الموثوقين» :هل ستفي دولة هشّة
بــالـتــزامــاتـهــا إن س ــاءت أوضــاع ـهــا االقـتـصــاديــة
والسياسية؟
من المخاطر األخرى :العقوبات ذات التأثيرات
طويلة المدى ،حيث ّإن القاعدة هي :أن تفرض
هذه العقوبات على القطاعات االقتصادية التي
تملك تأثير ًا مباشر ًا على التنافس االقتصادي
والقدرات الدفاعية .يمكننا أن نستشهد بالجهد
األمريكي الحثيث لإلضرار باالقتصاد الروسي،
حـيــث وضـعــت الــواليــات الـمـتـحــدة المؤسسات
ال ــدف ــاع ـي ــة ال ــروس ـي ــة وال ـم ــؤس ـس ــات الـبـحـثـيــة
وال ـق ـطــاعــات الـسـلـعـيــة عـلــى الـقــائـمــة ال ـس ــوداء.
وتبع ًا لهذه العقوبات تكون الدول األخرى غير
قــادرة على شــراء منتجات وخــدمــات رئيسية
بــالـنـسـبــة ل ـهــا .م ـثــال :ش ــراء تــركـيــا لـمـنـظــومــات
ال ــدف ــاع ال ـج ــوي الــروس ـيــة  400-Sال ــذي قــاد
لفرض العقوبات عليها ،األمر الذي قاطع جزء ًا
مــن ال ــواردات التركيّة مــن كـنــدا ،كالتي تحوي
مـكــونــات مطلوبة للصناعة الـتــركـيّــة للطائرات
بدون طيار.
ماذا عن أوروبا؟
يـعـتـقــد الـبـعــض فــي أوروب ـ ــا ،بــأنّــه ح ـتّــى أزمــة
المناخ قد تهدد الوصول إلى منتجات أساسية
الزم ـ ــة ل ــاب ـت ـك ــارات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـيّ ــة .ت ــوصّ ــل
االتحاد األوروبــي إلى ثالثة استنتاجات فيما
يتعلق بجيو -سياسة سالسل التوريد:
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«م ـبــادلــة» ،قــد خــرج بـشـكــل فــاعــل مــن الـسـبــاق
على الــريــادة العالمية بعد اإلعــان عــن تخليه
عن جهود تطوير عُقد  7نانومتر ،ويعود ذلك
بشكل رئيسي لتكاليف األدوات الباهظة.

 هـ ـن ــاك م ـخ ــاط ــر كـ ـب ــرى م ــرت ـب ـط ــة ب ـت ـنــويــعال ـت ـج ــارة ب ـس ـبــب ه ـشــاشــة ال ــدول ــة ،واإلك ـ ــراه
االقتصادي ،وهشاشة المناخ.
 من المرجّح أن تنطبق إستراتيجية التنويعع ـلــى الـ ـم ــواد الـ ـخ ــام ،أو ال ـم ـك ــون ــات ،ول ـيــس
على قـطــاعــات التقنية -الـعــالـيــة ،مـثــل :معالجة
البيانات ،أو االتصاالت ،أو الحوسبة الخارقة،
والـتــي تـحـتــاج إلــى اسـتـثـمــارات أكـبــر لتحقيق
االكتفاء الذاتي.
 ي ـش ـ ّك ــل الـ ـش ــرك ــاء ال ـت ـج ــاري ــون ال ـحــال ـيــونلالتحاد األوروبي أساس ًا جيد ًا للتنويع.
لـ ـكـ ـنّ الـ ـتـ ـجـ ــارب األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة -فـ ــي م ـح ــاول ــة
االستقالل واالكتفاء الذاتي -أثبتت فشلها في
الكثير من المرات:
مشروع مينيتل ،أطلقته فرنسا في الثمانينات
ف ــي م ـحــاولــة لـخـلــق إن ـتــرنــت خ ــاص ب ـهــا عـبــر
م ـح ـطــات خ ــاص ــة ،م ــن أج ــل تــوف ـيــر ح ـســابــات
مـصــرفـيــة وصـفـحــات صـفــراء وخــدمــات أخــرى
بالمجان .فشل.
م ـشــروع غــالـيـلـيــو لـلـفـضــاء ،أعـلــن عـنــه االتـحــاد
األوروبي في  1999في محاولة من األوروبيين
إلنشاء نظام تحديد للمواقع خاص بهم ،انتهى
بــه الـمـطــاف بــالـفـشــل أيـضـ ًا بـعــد ع ـدّة سـنــوات.
فـقــط فــي  ،2011تـمـ ّكــن االتـحــاد األوروب ــي من
إطالق قمره الصناعي األول ،والذي لم يصبح
فــاعـ ًا بشكل كــامــل حـتــى عــام  .2019كنتيجة،
تــأخــر الـمـشــروع سـنــوات عــن الـجــدول المقرر
وتخطى ميزانيته ثالث مـرّات ،ولم يزوّد
له.
ّ
أحد ًا بابتكارات أو بتكنولوجيا جديدة.
كانت هناك محاولة أيض ًا إلنشاء نظام تخزين
للبيانات صديق للبيئة « »GAIA-Xتمّ إطالقه
فــي  2020كـجــزء مــن محاولة تدعيم السيادة
األوروبية الرقمية .استثمرت بداية  22شركة
فــي ال ـم ـشــروع ،لـكـنّــه لــم يـقــد أليّ شــيء مثمر
حتّى اآلن .كان هدف النظام واضح ًا :تقليص
االعتماد على مخدّمات حفظ البيانات التابعة
للشركات األمريكية أمــازون ومايكروسوفت.
يقوم االتحاد األوروبي كذلك بتقديم إجراءات
خ ــاص ــة وت ـس ـه ـي ــات رس ـ ــوم ج ـم ــرك ـي ــة بــأمــل
كسب ميزة تنافسية .لكنّ المثير للسخرية ّأن
مايكروسوفت هي إحدى الشركات المساهمة
في نظام التخزين األوروبي.

أشباه الموصالت
أشـ ـب ــاه ال ـم ــوص ــات ه ــي ح ــزم ــة حــاس ـمــة فــي
سـبــاق الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة .بـعــد عـقــود من
الـتـطـوّر فــي اإلن ـتــاج الـتـجــاري لـلــرقــاقــات التي
تحوي أعــداد ًا متزايدة من الــدارات ،أدّى ذلك
إلــى تـغـيـيــر ج ــذري فــي اق ـت ـصــادات الـحــوسـبــة،
وأعاد تشكيل االقتصاد العالمي بشكل جذري.
ث ــورة الـكـمـبـيــوتــر الـشـخـصــي فــي الـثـمــانـيـنــات،
ث ـمّ ث ــورة اإلن ـتــرنــت فــي الـتـسـعـيـنــات ،وث ــورة
الهواتف الذكيّة ووسائل التواصل االجتماعي
في العقد األول من القرن الحادي والعشرين،
جميعها بنيت على ثورات السيليكون.
سيعتمد الجيل التالي من التطبيقات الصناعية
واالستهالكية -المرتكزة على شبكات الجيل
الـخــامــس -على التحسينات فــي األداء وقــوة
الـحــوسـبــة ال ـتــي تــوفــرهــا الــرقــائــق الـمـتـطــورة.
ت ـع ـدّ قـ ــدرة ال ــوص ــول إل ــى أش ـب ــاه ال ـمــوصــات
الـمـتـطــورة أم ــر ًا شــديــد األهـمـيّــة أيـضـ ًا لـتــوازن
الـقــوة العسكرية الـعــالـمـيــة ،نـظــر ًا الستخدامها
فــي الحوسبة عالية األداء ،وتطبيقات الذكاء
االصطناعي وإنترنت األشياء « ،»IoTوكذلك
بسبب الــدور الحاسم التي تلعبه في منصات
األسلحة العصرية وأسلحة الجيل القادم.
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر ه ـن ــاك ش ــرك ـت ــان ف ـقــط–
س ــام ـس ــون ــغ الـ ـكـ ــوريّـ ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة وTSMC
ال ـتــايــوان ـيّــة– تـصـنـعــان أش ـبــاه مــوصــات على
نـطــاق صناعي ألكـثــر «عُـقــد العمليات» تقدم ًا.
تنتج هــاتــان الـشــركـتــان حــالـيـ ًا عُـقــد ًا بـقـيــاس 7
نــانــومـتــر بـكـمـيــات ت ـجــاريــة .عـلـمـ ًا أنّ ـه ـمــا كــانـتــا
ت ـس ـع ـيــان وت ـخ ـط ـطــان لـتـصـنـيــع عُ ـق ـدٍ بـقـيــاس
 5ن ــان ــوم ـت ــر ،ث ــم الـ ــوصـ ــول إلـ ــى  3نــانــوم ـتــر
ف ــي مـنـتـصــف  .2020ح ــاول ــت شــركــة تـصـنـيــع
الــرقــاقــات الـمــدمـجــة األمــريـكـيــة إن ـتــل أن تنتج
بدورها رقاقات بقياس عقد  7نانومتر ،لكنّها
واجهت صعوبات في تحقيق هدفها ،لتعلن في
بأن إنتاجها لرقاقات الجيل التالي
تموز ّ 2020
سيتأخر حتّى عام .2022
فــي الــوقــت الـحــالــي ،رقــاقــات  7نــانــومـتــر– بما
فــي ذلــك نـظــام ه ــواوي كـيــريــن  990الـمـصـنّــع
مـ ــن ق ـب ــل  TSMCالـ ـت ــاي ــوانـ ـيّ ــة– هـ ــي أش ـب ــاه
ال ـمــوصــات األك ـثــر ت ـط ــور ًا وال ـمــوضــوعــة في
االس ـت ـخ ــدام ال ـت ـج ــاري .كــانــت شــركــة تـصـنـيــع

تعمل صناعة
السيارات الصينية
بنشاط على تطوير
مركبات ذاتية
القيادة و تستخدم
نهجاً يدمج الذكاء
االصطناعي مع
تكنولوجيا الجيل
الخامس

الرقائق التابعة لـهــواوي « »HiSiliconتعمل
مع شركة  TSMCعلى أحدث إصدار لسلسلة
كيرين التي تحوي عقد  5نانومتر.
رغ ــم ال ـم ـه ــارات ال ـم ـتــزايــدة ب ـســرعــة لـشــركــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي مـ ـج ــاالت ،م ـثــل:
شبكات الجيل الخامس والــذكــاء االصطناعي
وت ـط ـب ـي ـقــات ال ـه ــوات ــف ال ـخ ـل ــوي ــة وال ـحــوس ـبــة
ال ـك ـم ـيّ ــة ،ال ت ـ ــزال ب ـك ـيــن م ـت ــأخ ــرة ب ـك ـث ـيــر عــن
م ـص ـنّ ـعــي أش ـب ــاه ال ـم ــوص ــات ال ـم ـت ـطــورة فــي
ال ـعــالــم .ل ـهــذا ال ت ــزال ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ،من
أجــل تحقيق أهدافها الطموحة والحفاظ على
قدراتها التنافسية في السوق العالمية ،تعتمد
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـتــي ت ـص ـنّــع ال ــرق ــائ ــق األك ـثــر
تقدم ًا في الخارج.
ت ـك ـ ّثــف ال ـص ـيــن ج ـهــودهــا إلت ـق ــان تـكـنــولــوجـيــا
صناعة أشباه الموصالت المتقدمة .من خالل
«صندوق االستثمار الوطني الضخم للدارات
المتكاملة» الــذي تمّ إنشاؤه عام  2014وأعيد
تمويله في  ،2019وكذلك من خالل الصناديق
اإلقليمية والمحلية األخــرى ،خصصت الصين
مــا يــزيــد عــن  200مـلـيــار دوالر– وه ــي أكـبــر
مــن تكلفة إطــاق مركبة أبــولــو األمريكية إلى
القمر أثـنــاء الـحــرب الـبــاردة مــع حساب نسب
ال ـت ـض ـ ـخّــم– ب ـه ــدف ال ـل ـح ــاق ب ــرك ــب ال ـشــركــات
المتقدمة في صناعة أشباه الموصالت .أعلنت
شركة « »SMICالصينية بأنّها ستكون قادرة
ف ــي آب ع ـلــى ت ـحــويــل م ـعــدات ـهــا الـلـيـثــوغــرافـيّــة
الـمــوجــودة إلــى قـيــاس  7نــانــومـتــر ،ورغــم ّأن
هــذه الـخـطــوة تـعـدّ بمثابة االخ ـتــراق بالنسبة
للشركةّ ،إل أنّـهــا ال تــزال مـتــأخــرة عــن رائــدي
صناعة أشباه الموصالت.
بــالـنـسـبــة إلن ـتــل وســام ـســونــغ و ،TSMCفـهــم
م ـج ـب ــرون ع ـل ــى اتـ ـب ــاع طـ ــرق ج ــدي ــدة لـلـعـمــل
م ـع ـ ًا وت ـش ــارك الـتـكــالـيــف لـلـبـقــاء ضـمــن وتـيــرة
االب ـت ـكــار وال ـت ـطــويــر .ارت ـف ـعــت تـكــالـيــف أقـســام
ال ـب ـحــث وال ـت ـطــويــر واإلن ـف ــاق الــرأس ـمــالــي فــي
شــركــات تصنيع أشـبــاه الـمــوصــات األمريكية
مــن  40مليار دوالر فــي  2007إلــى  72مليار
فـ ــي  ،2019األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـع ـك ــس ال ـت ـكــال ـيــف
الـمـتــزايــدة .فــي  ،2018كــان هـنــاك العــب كبير
آخـ ــر ،GlobalFoundries :ال ـم ـم ـلــوك مــن
ق ـبــل ص ـن ــدوق ال ـت ـمــويــل ال ـس ـي ــادي اإلم ــارات ــي

تكنولوجيا متكاملة
ت ـطــويــر ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ه ــو عـنـصــر
أس ــاس ــي آخـ ــر ف ــي هـ ــذا ال ـس ـب ــاق .ف ــي ،2019
طوّرت غوغل كمبيوتر  qubit-53الكمومي،
الـجـهــاز ال ـقــادر عـلــى حـ ّـل مـشـكــات مـعـقــدة في
ثــاث دقــائــق .قد ال يبدو هــذا مثير ًا لإلعجاب
بشكل كبير ،لكن بمجرّد أن تــدرك بــأنّــه حتّى
ي ـح ـ ّـل ك ـم ـب ـيــوتــر غ ـيــر ك ـمــومــي ذات الـمـشـكـلــة
سيستغرق حــوالــي ألــف عــام ،سـتـبــدأ فــي فهم
قوّة الحوسبة الكمومية.
سـ ــواء أك ــان ــت ال ـش ــرك ــات ك ـب ـيــرة أم ص ـغ ـيــرة،
تستثمر كميات ضخمة من الموارد في تطوير
الكمبيوترات الكمومية ،ويــرى كثيرون بأنّها
س ـت ـكــون «ب ـي ـضــة ال ـق ـبّ ــان» ال ـتــال ـيــة ف ــي عــالــم
التكنولوجية .وفق ًا لبعض التقديرات ،ستصل
ق ـي ـمــة سـ ــوق ال ـحــوس ـبــة ال ـك ـمــوم ـيــة إلـ ــى 770
مـلـيــون دوالر بـحـلــول عــام  .2025شـهــد عاما
 2017و« 2018سعار الذهب» الكمومي ،حيث
ضـ ـخّ ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون  450م ـل ـيــون دوالر فــي
مجال الحوسبة الكمومية.
أعـلـنــت شــركــة  IBMمــؤخــر ًا عــن نيتها لخطط
ب ـنــاء كـمـبـيــوتــر كــومــي بـسـعــة أل ــف كـيـلــو بــايــت
بحلول عام .2023
يـحـتــل الـنـقــل أي ـض ـ ًا ح ـيــز ًا هــام ـ ًا فــي الـتـقـنـيــات
الـمـتـطــورة .تَـعــد شــركــات ،مـثــل :أوبــر وتسال
وك ـ ـ ـ ــروز ووايـ ـ ـمـ ـ ــو ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل ت ـ ـقـ ــود ف ـيــه
الـ ـسـ ـي ــارات روبـ ــوتـ ــات ت ــأخ ــذن ــا ح ـي ــث نــريــد
ببضع نـقــرات على هواتفنا الخلوية .تحاول
شــركــة «تــو -سيمبل» أن تــدفــع بــاألمــر قــدمـ ًا
ع ـبــر خ ـلــق ت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــري ــدة م ــع ع ــدد مــن
شــركــائـهــا اإلسـتــراتـيـجـيـيــن .بعملها مــع صانع
ال ـشــاح ـنــات نــافـيـسـتــار وع ـم ــاق ال ـش ـحــن يــو.
بي .إس ،تجري تو -سيمبل بعض العمليات
الـتـجــريـبـيــة بــالـفـعــل ف ــي أري ــزون ــا وت ـك ـســاس،
بما في ذلك النقل من مستودع إلى آخر في
تخطط الـشــركــة للوصول
مـســارات مستقلةّ .
إلــى مستوى االستقاللية الــرابــع بحلول عام
 ،2024م ــا ي ـع ـنــي ب ـ ـ ّـأن ال ـش ــاح ـن ــات سـتـكــون
ق ــادرة عـلــى الـعـمــل دون ســائـقـيــن مــن البشر
فــي ظــروف مـحــددة ،مـثــل :أوقــات معينة من
ال ـي ــوم أو ض ـمــن ط ـقــس م ـحــدد أو م ـســارات
معينة مسبق ًا.
ت ـع ـمــل ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات ال ـص ـي ـن ـيــة ب ــدوره ــا
بـنـشــاط عـلــى تـطــويــر مــركـبــات ذاتـيــة الـقـيــادة.
في الوقت ذاتــه ،تستخدم الصين نهج ًا يدمج
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي م ــع ت ـك ـنــولــوج ـيــا الـجـيــل
ال ـخــامــس ،األم ــر الـ ــازم لـضـمــان الـتـنــاغــم بين
تطوير القطاعات المختلفة« .النظام الصديق
للبيئة للمركبات ذاتـيــة الـقـيــادة» هــو جــزء من
م ـبــادرة الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـتــي أطـلـقـتـهــا الصين
فــي أيّ ــار  .2020كـمــا أنّ ـهــا مُــدرجــة فــي الـخـ ّـطــة
الخمسية ،وكانت حصتها من التمويل حوالي
 1,4ترليون دوالر أمريكي.
يـنـطـبــق ال ـس ـبــاق الـتـكـنــولــوجــي عـلــى الـتـسـ ّلــح.
فــرغــم ّأن ب ـعــض األس ـل ـحــة ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا مـ ـتـ ـق ــدم ــة م ـ ــوج ـ ــودة ب ــال ـف ـع ــل،
فالتكنولوجيا األحدث تجعل من الممكن خلق
المزيد من األجهزة القويّة األكثر فاعليّة.
الـنـظــرات المختلفة للعالم الـخــارجــي «بـمــا في
ذل ــك ال ـت ـهــديــد» ق ــد تـبـقــى ف ــي جــوهــر الـتـفـكـيــر
الجيو -سياسي والثقافة اإلستراتيجية لعقود
قــادمــة .مــع ذل ــك ،سـيـكــون للتكنولوجيا تأثير
كبير عليها ،ويـجــب أن يــؤخــذ هــذا الـعــامــل في
االع ـت ـبــار فــي تـقـيـيـمــات الـمـخــاطــر والـتــوقـعــات
المستقبلية.
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قبل ثمانين عاماً ،أعلن عمال أفالم الكرتون اإلضراب عن
العمل ،وأدى إضراب رسامي وعمال الرسوم المتحركة من
ديزني ،الذي بدأ في أستوديو كاليفورنيا في  29أيار ،1941
إلى تغيير معايير العمل في هذه الصناعة ،وألهم العاملين
اآلخرين في المجال الثقافي النتزاع المزيد من الحقوق من
أرباب العمل.

ǧآالن كرد

اخ ـت ـلــف هـ ــذا اإلضـ ـ ــراب ع ــن إض ــراب ــات
ع ـم ــال ال ـم ـنــاجــم وال ـم ـص ــان ــع والـ ـم ــزارع
ب ـ ـشـ ــي ٍء فـ ــريـ ــد .إذ ط ـب ــع ال ـم ـض ــرب ــون
شـ ـع ــاراتـ ـه ــم ع ـل ــى ص ـ ــور أبـ ـطـ ــال أفـ ــام
الكرتون الشهيرة ،مثل« :ميكي ماوس
وغ ـي ــره» .وشــاهــد ال ـنــاس فــي ش ــوارع
كاليفورنيا ميكي ماوس مطالب ًا بحقوق
العمال.
قصة صعود وهبوط األجور
ق ـبــل س ـن ــوات قـلـيـلــة م ــن اإلضـ ـ ــراب ،لــم
تتمتع والــت ديــزنــي بــالـنـجــاح الـتـجــاري
فحسب ،بل بقوى عاملة أجورها أعلى
نـسـبـيـ ًا مــن بـقـيــة الـقـطــاعــات .وك ــان فيلم
«بـيــاض الثلج واألق ــزام السبعة» الــذي
ع ــرض ألول م ــرة ع ــام  ،1937بـمـثــابــة
س ـحــق ل ـش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر .وت ـمــت مـقــارنــة
عـمــل ديــزنــي بـعـمــل تـشــارلــي شــابـلــن من
حيث أهميته للثقافة األمريكية.
كـ ــان م ــوظ ـف ــو دي ــزن ــي م ــن ب ـي ــن أف ـضــل
الـمــوظـفـيــن أجـ ــر ًا ،وتـمـتـعــوا بـبـيـئــة عمل
جيدة نوع ًا ما .وشاركهم ديزني بنسبة
 %20مــن األرب ــاح كـمـكــافــآت .وكــان لدى
األستوديو مدرسة فنية داخلية لتدريب
رسامي الرسوم المتحركة.
غـيــرت الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة الــوضــع
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر .فـ ــي ع ـ ــام  ،1937بـ ــدأت
ديــزنــي فــي بـنــاء أسـتــوديــو فــي بــربــانــك،
كــالـيـفــورنـيــا ،بـتـمــويــل مــن االئ ـت ـمــان مع
افـتــراض استمرار النجاح .لكن الحرب
دمــرت الـســوق األوروبـيــة ألفــامــه .كان
بـيـنــوكـيــو ف ــي ش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر ع ـنــد بــدء
الحرب عام  ،1940وسرعان ما أصبحت
ديزني مدينة بقيمة  4,5ماليين دوالر.
سـعــى وال ــت ديــزنــي إلــى تـعــويــض هــذه
الخسائر بقضم أجور العمال ،وسرعان
مــا اختفت تلك «البيئة الجيدة للعمل»،
وأنـشــأ تسلس ًال هرمي ًا صــارمـ ًا ،وذهبت
ال ـفــوائــد لـقـلــة م ــن ال ـن ــاس .وقـ ــام مـعـظــم
الـفـنــانـيــن ال ـج ــدد ب ـم ـهــام روت ـي ـن ـيــة مـمـلــة
وحصلوا على  20دوالر ًا في األسبوع،
بـيـنـمــا ك ــان ع ـلــى ك ـبــار ال ـف ـنــان ـيــن الـقـيــام
بمزيد من األعمال اإلبداعية ،ويمكن أن
يـكـسـبــوا مــا يـصــل إلــى  250دوالر ًا في
األسبوع.
ك ـمــا ُأج ـب ــر ال ـع ـم ــال ع ـلــى ال ـتــوق ـيــع عـلــى
وثائق تزعم أنهم يعملون أربعين ساعة
فـقــط فــي األس ـب ــوع ،فــي حـيــن أنـهــم في
ال ــواق ــع يـعـمـلــون أك ـثــر م ــن ذل ــك بـكـثـيــر.
وأراد رســامــو الـكــارتــون الحصول على
اع ـت ـم ــادات اح ـتــراف ـيــة ألع ـمــال ـهــم ،حـيــث
زعموا أن ديزني غالب ًا ما تنسب الفضل
لنفسها.
شـ ـع ــر ال ـج ـم ـي ــع بـ ـ ــأن االتـ ـ ـح ـ ــاد أص ـب ــح
ضــرورة ،ويجب القتال لحماية األجــور
واستمرار دفع الرواتب .وفي عام 1941

ب ــدأت نـقــابــة رســامــي األف ــام الكرتونية
تــدعــو لــاجـتـمــاع وت ـقــديــم الـمـطــالــب في
ديزني وبقية االستوديوهات.
ميكي ماوس يتحرك
حـ ــاول أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل اس ـت ـمــالــة ال ـع ـمــال
الغاضبين ،وخداعهم بالوعود «الوعود
الـكــاذبــة هــي أشهر خدعة ألربــاب العمل
والحكومات في خداع العمال» ،وطالبوا
ال ـع ـم ــال ب ــال ـم ــزي ــد مـ ــن اإلن ـ ـت ـ ــاج ،ول ـكــن
العمال الغاضبين قرروا اإلضراب وبدء
التحرك الفعلي.
غ ــادر ح ــوال ــي ن ـصــف الــرســام ـيــن الـبــالــغ
عددهم حوالي  1000رسام .وفي اليوم
األول ،ال ـت ـق ـطــت دي ــزن ــي ص ـ ــور ًا لـخــط
االعتصام ،وصــور العمال الذين جــاؤوا
إلى األستوديو لتوثيق المحرضين.
لــم يـكــن ل ــدى ال ـعــديــد مــن ال ـع ـمــال خـبــرة
فـ ــي الـ ـح ــرك ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة ،ول ـ ــم ي ـف ـه ـمــوا
ببساطة مــدى شــدة الـصــراع بين العمل
ورأس الـ ـم ــال ال ـ ــذي اخـ ـتـ ـب ــروه ألول
م ــرة ب ـهــذا ال ـش ـكــل ،وك ــرس الــرســامــون
خبرتهم الفنية لصنع الفتات اإلضــراب
ض ــد دي ــزن ــي م ـص ـحــوبــة ب ـص ــور أش ـهــر
الشخصيات الكرتونية.
تدفق التضامن من النقابات األخرى في
صناعة الترفيه .ودعمت جمعية محرري
أفـ ـ ــام ال ـ ـصـ ــور ال ـم ـت ـح ــرك ــة اإلضـ ـ ــراب
برفضها معالجة أفالم ديزني في معامل
تـكـنـيـكــولــور ووي ـل ـيــامــز وب ــاث ــي .وقــامــت
المنظمات الداعمة ،مثل :رابطة النساء
وج ـم ـهــور فـيـلــم م ــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة
بــاع ـت ـصــام ف ــي ال ـم ـس ــارح ال ـتــي تـعــرض
أفالم ديزني .وأعاد رسامو الكاريكاتير
ال ـت ـضــامــن م ــع ال ـن ـقــابــات األخ ـ ــرى ،عـلــى
سـبـيــل الـمـثــال :وضـعــت الفـتــات تضامن
مــع إض ــراب عـمــال الـسـيــارات فــي لــوس
أنجلوس.

كان رسامو
األفالم
المتحركة الشباب
الذين شاركوا
في اإلضراب
من الجيل الذي
شكله الكساد
العظيم ونظروا
إلى فنهم من
خالل عدسة
الوعي الطبقي

مع استمرار اإلضــراب ،اعتبرت ديزني
اإلضراب كاعتدا ٍء شخصي ،وعلى الرغم
من وجود عدد قليل جد ًا من اليساريين
فـ ــي ن ـق ــاب ــة رسـ ــامـ ــي أفـ ـ ــام الـ ـك ــرت ــون،
فـقــد نـشــرت ديــزنــي رســالــة ت ـدّعــي فيها
أن «ال ـت ـح ــري ــض ال ـش ـيــوعــي وال ـق ـي ــادة
واألنشطة الشيوعية هي التي أدت إلى
هذا اإلضراب».
ك ــان هـتـلــر ال ـص ـنــاعــة وال ـم ــال األمــري ـكــي
«روكفلر» يدعم والت ديزني ،ويسيطر
فــي الــوقــت نـفـســه عـلــى نـصــف الـنـقــابــات
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ،وق ـ ــد ب ـ ــدأ ب ـح ـش ــد ن ـقــابــاتــه
ض ــد إضـ ــراب رس ــام ــي أفـ ــام ال ـكــرتــون،
وإضـ ـ ــراب ع ـم ــال الـ ـسـ ـي ــارات .ودخ ـل ــت
وزارة الخارجية األمريكية على الخط
بــات ـصــال ـهــا ب ـن ـقــابــات أم ــري ـك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــا ل ـم ـن ــع الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
المضربين.
نتج عــن اإلضــراب مفاوضات واشنطن
ال ـتــي أعـ ــادت ال ـع ـمــال الـمـفـصــولـيــن قـبــل
اإلض ــراب مــع مـنــع فصلهم بشكل دائــم،
وج ـ ــرت م ـع ــادل ــة األج ـ ــور ون ـظ ــام دفــع
الــرواتــب ونظام التصنيفات وإجــراءات
التظلم.
أدى إض ـ ـ ــراب ع ـ ــام  1941إل ـ ــى تـغـيـيــر
م ـع ــاي ـي ــر ال ـع ـم ــل فـ ــي ص ـن ــاع ــة ال ــرس ــوم
المتحركة .بالنسبة للعديد من الفنانين
األص ـغــر س ـن ـ ًا ،تـضــاعـفــت روات ـب ـهــم ،وتــم
تحديد أسبوع عمل لمدة أربعين ساعة
فقط .واختفت ساعات العمل اإلضافية
ال ـم ـجــان ـيــة ،واس ـت ـط ــاع ال ـع ـم ــال ان ـت ــزاع
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـك ــاس ــب ،م ـث ــل :رات ــب
التقاعد وبعض مــزايــا التأمين الصحي،
ووض ـعــت أس ـمــاء الــرســامـيــن ألول مــرة
بجانب أعمالهم.
الرسوم المتحركة الحمراء
ف ـتــح اإلضـ ـ ــراب آف ــاقـ ـ ًا ج ــدي ــدة لـتـنـظـيــم
ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال الـ ـثـ ـقـ ــافـ ــي

واالجتماعي والرسوم المتحركة ،وعقد
مــؤتـمــر ن ـقــابــات األس ـتــوديــوهــات الــذي
بحث أوضــاع عمال هوليوود وتوحيد
عمال مختلف الحرف.
كــان رســامــو األفــام المتحركة الشباب
الــذيــن شــاركــوا فــي اإلضــراب مــن الجيل
الــذي شكله الكساد العظيم .لقد نظروا
إل ـ ــى ف ـن ـه ــم مـ ــن خ ـ ــال عـ ــدسـ ــة ال ــوع ــي
الطبقي ورؤيــة اجتماعية أوســع .وكان
بعضهم قد اجتمع في أواخر الثالثينات
من القرن الماضي في مجموعة صغيرة
من رسامي األفالم المتحركة الكرتونية
التابعين للحزب الشيوعي ،والمتأثرين
ب ـشــدة بــال ـحــداثــة الـســوفـيـيـتـيــة ودرس
الكثير منهم في لينينغراد.
حـتــى إن بـعـضـهــم ،م ـثــل :أوج ــز هــوبـلــي
ق ــد اقـ ـت ــرح ف ــي م ــؤت ـم ــر ك ـت ــاب جــام ـعــة
كــال ـي ـفــورن ـيــا ف ــي ل ــوس أن ـج ـل ــوس عــام
 1943أن تتبع الرسوم المتحركة مسار
ت ـش ــارل ــي ش ــاب ـل ــن ،واس ـت ـخ ــدم ــوا نـفــس
الرموز الكاريكاتورية واالجتماعية في
أعمالهم.
كــانــت ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ان ـع ـكــاس ـ ًا لعصر
كانت فيه االنتفاضات النقابية الصناعية
تُـشـعــر الـعـمــال الـفـنـيـيــن بــإحـســاس أكـبــر
بـسـلـطـتـهــم ومـســؤولـيـتـهــم االجـتـمــاعـيــة.
ون ـظــر ًا ألن الـصـنــاعــات الـثـقــافـيــة تهيمن
بشكل مـتــزايــد على الـحـيــاة اليومية في
ظــل الـنـيــولـيـبــرالـيــة ،ف ــإن ه ــذا الـمـنـظــور
مطلوب اآلن أكثر من أي وقت مضى.
*ǩنق ًال عن مقال «قبل ثمانين عاماً
من اليوم ،أضرب عمال أفالم الكرتون
الــمــتــحــركــة» الــمــنــشــور فــي مجلة
جاكوبين بتاريخ  29أيار  .2021بقلم
بــاول بريسكود ،أستاذ الــدراســات
االجتماعية في المدرسة الثانوية
وعضو نقابة المعلمين في فيالدلفيا.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1020اإلثنين  31أيار 2021
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تستعد البشرية لتوديع الشكل المعروف لدور نشر الكتب،
وسيسود محلها شكل جديد من دور النشر ُتدعى« :دار النشر
الذكية» .وتتفاعل مجموعة من العوامل في قضية موت
الشكل القديم لدور النشر ووالدة الشكل الجديد.
ǧقاسيون

ولعل من أبرز هذه العوامل:
م ـس ـتــوى ال ـت ـطــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ــذي
وصـلــت إلـيــه الـبـشــريــة ،وبــدايــة الــدخــول
إلـ ـ ــى عـ ــالـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد والـ ـعـ ـمـ ــل ل ـه ــذه
التكنولوجيا ،مـثــل :المنظومات الذكية
ومنصات االقتصاد الرقمي وغير ذلك.
وما يرافق ذلك من تقسيم جديد للعمل
قد يحدث.
تصاعد األزمة الرأسمالية وظروف الوباء
األخير وتأثير ذلك على عالم نشر الكتب،
وان ـخ ـفــاض ق ــدرة دور الـنـشــر الـصـغـيــرة
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ب ـس ـب ــب تـ ــأثـ ـيـ ــرات األزم ـ ــة
وانـخـفــاض المبيعات« .سجلت بريطانيا
كـ ــواحـ ــدة مـ ــن أكـ ـث ــر الـ ـبـ ـل ــدان ان ـخ ـف ــاض ـ ًا
فـ ــي م ـب ـي ـع ــات الـ ـكـ ـتـ ــب» .وه ـ ـ ــروب دور
الـنـشــر الـكـبـيــرة والـعـمــاقــة إلــى االقـتـصــاد
اإللكتروني تعويض ًا لفقدان األسواق.
فـفــي الـصـيــن عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،بــدأت
تختفي بعض أشكال العمل القديمة ،أو
بدأت تتقلص على األقل .ولم تعد الكثير
مــن دور الـنـشــر الـصـيـنـيــة تـطـبــع الـكـتــب
بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة .فـعـنــد ن ـشــر ك ـتــاب مــا،

مبيعات الكتب رغم ظروف الوباء.
ولم تعد دور النشر بحاجة إلى وجود
م ـ ـب ـ ــانٍ وم ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ،إذ ي ـس ـت ـط ـي ــع 4
أشخاص متباعدين «ربما من  4مدن»
تأسيس وترخيص دار النشر وإدارة
ال ـم ـب ـي ـعــات ع ــن ب ـع ــد ،وت ـن ـظ ـيــم م ــراح ــل
عملية نشر الكتاب من التدقيق اللغوي
إلــى الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة الـنـشــر ،إلــى
تصميم الغالف وإخراج الكتاب ،وطبعه
ونشره وتسويقه.

كانت دور النشر تطبع كمية من الكتب
وت ـض ـع ـهــا ف ــي ال ـم ـس ـت ــودع ــات بــان ـت ـظــار
بيعها وتـســويـقـهــا .واسـتـعـيــض عــن هــذا
األس ـلــوب بـتــأسـيــس وتـنـشـيــط منصات
الكتب الرقمية ،وتطبع دار النشر نسخ
الكتاب التي تطلب عبر اإلنترنت دون
حاجتها إلــى مستودعات كالسابق .كما
تـطـبــع دور الـنـشــر الـكـمـيــات الـمـطـلــوب
إرسالها إلى معارض الكتاب أو مكتبات
ال ـب ـي ــع ،وس ـج ـل ــت ال ـص ـي ــن ت ـح ـس ـن ـ ًا فــي

أخبار ثقافية

بدأ زحف عمالقة نشر الكتب في العالم
إل ــى ه ــذا ال ـم ـجــال سـعـيـ ًا لـلـهـيـمـنــة ،وبــدأ
الصغار يستخدمونه هــربـ ًا مــن ظــروف
األزمة الرأسمالية وظروف الوباء.
وقــد يعني هــذا الشكل الجديد مــن دور
ال ـن ـش ــر ،ت ـحــديــد ع ـم ـل ـيــة ت ـس ـل ـيــع الـكـتــب
بشكل عــام فــي المستقبل ،خــاصــة وأن
عـ ــدد ًا ضـخـمـ ًا مــن الـكـتــب ال ـتــي أنـتـجـتـهــا
البشرية خالل تاريخها ،موجودة اليوم
على شبكة اإلنترنت مجان ًا.

كانوا وكنا

القاموس الموسوعي الصيني

تظاهرة سيدة األرض في تونس

صــدرت يــوم الخميس نسخة رسمية على اإلنـتــرنــت مــن «تسيهاي»،
وهــي قــامــوس ومــوســوعــة واسـعــة الـنـطــاق للغة الصينية .وتــم تصميم
النسخة على اإلنترنت ألجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية ،ما
سهل الوصول إليها عبر تطبيق «ويتشات» وغيره .ويستند القاموس
إلــى اإلصــدار السابع واألحــدث مــن نسخته المطبوعة ،ويحتوي على
حوالي  130ألف مُدخل ،في حين يتم إثــراء بعض اإلدخــاالت بالصور
والصوت ،وحتى مقاطع الفيديو .ويُعد تسيهاي ،الذي نشر ألول مرة
في عام  ،1936عالمة بارزة في تاريخ الصين للنشر وصناعة القواميس
والمعاجم (الليكسوغرافيا) حسب وكالة شينخوا.

افـتـتـحــت فــي مــديـنــة صـفــاقــس الـتــونـسـيــة تـظــاهــرة «سـيــدة األرض» في
دورت ـهــا الـثــانـيــة بـلــوحــات راقـصــة عـلــى أنـغــام الــدبـكــة الفلسطينية والـفــن
الملتزم لفرقة «الكرامة» وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية في صفاقس ،بالشراكة مع الفرع الجامعي للثقافة التابع لالتحاد
الـجـهــوي للشغل فــي صـفــاقــس .وصــرح الـقــائـمــون لــوكــاالت األن ـبــاء :أن
تـظــاهــرة «سـيــدة األرض» فــي دورتـهــا الـثــانـيــة ،الـتــي كــان مــن المبرمج
إقامتها خالل شهر آذار الماضي وتم تأجيلها بسبب الجائحة الوبائية،
ت ـهــدف أس ــاس ـ ًا إل ــى ن ـصــرة الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي فــي مـقــاومـتــه لـلـعــدوان
الصهيوني .وتزامنت مع األحداث الجارية في األرض المحتلة.

انــدل ـعــت ال ـح ــرب ال ـكــوريــة ع ــام  1950ع ـنــدمــا غ ــزا األمــري ـك ـيــون شـبــه
الـجــزيــرة الـكــوريــة فــي الـشــرق اآلس ـيــوي ،وخـيــم خـطــر ان ــدالع حــرب
عالمية جديدة .وكــان هذا الحدث محط اهتمام السوريين ،االهتمام
الــذي انعكس فــي الصحافة ال ـصــادرة فــي تلك األي ــام ،ونـشــأت حركة
أنصار السلم السورية التي طالبت بانسحاب األمريكيين من كوريا.
في الصورة أحد أعداد جريدة البلد اليومية الدمشقية عام  1950عن
أخبار الحرب الكورية.

لالنتساب لحزب اإلرادة الشعبية بجميع المحافظات ..نرجو اإلتصال على األرقام التالية:
المحافظة
درعا
السويداء

االسم
خالد الشرع
وائل منذر

الهاتف
0968844820
0935662555

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠21/05/30قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

إصدارات عالمية حول الرأسمالية واالشتراكية
تناقش العديد من اإلصدارات الجديدة حول العالم مستقبل
البشرية وتبحث عن برامج وطرق للتخلص من الرأسمالية.
ومنها اإلصدارات التي تنوعت مواضيعها وطروحاتها عن
جرائم الرأسمالية بحق األرض والبشر.

ǧقاسيون

إبادة البيئة الطبيعية
يتحدث ديفيد وايــت فــي كتابه الـصــادر
ع ــن جــام ـعــة مــان ـش ـس ـتــر « 2021اق ـت ـلــوا
الشركات قبل أن تقتلنا» حول مواجهة
التغير المناخي المدمر.
حـيــث تـفـتــرض خـطــط األع ـمــال الخاصة
بعمالقة الوقود األحفوري ارتفاع درجة
الحرارة العالمية بمقدار خمس درجات،
وهي زيادة ستقتل الماليين ،إن لم يكن
ال ـم ـل ـيــارات .ي ـج ــادل وايـ ــت بــال ـقــول :إن
المشكلة لــن تحل عــن طريق إصالحات
جزئية ،ويقترح خطة إلنهاء الشركات.
األمة الحمراء
ي ــدع ــو كـ ـت ــاب «األم ـ ـ ــة الـ ـحـ ـمـ ــراء ،عـمــل
السكان األصليين إلنقاذ أرضنا »2021
إلــى بــرنــامــج مــن أجــل إن ـهــاء االسـتـعـمــار
والـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ـيـ ــة حـ ـت ــى ت ـص ـب ــح األرض
صالحة للسكنى.
فــال ـك ـتــاب ال ـجــديــد ال ـص ــادر ع ــن كــومــون
نوشنز ،أغفل اسم مؤلفه ،ودعا المؤلف
المجهول فــي نــداء إلــى شعوب األرض
من أجل ميثاق للسلم والعدالة من القاع
إلنقاذ الكوكب والبشرية من الرأسمالية.
المياه الجارية
تقول أيمي جــريــن ،وفــي كتابها الجديد
الصادر عن جامعة جون هوبكينز 2021
«ال ـم ـيــاه ال ـج ــاري ــة ،إي ـفــرغ ـل ـيــدز والـسـكــر
ال ـك ـب ـيــر» :ق ـبــل ق ــرن م ــن ال ــزم ــان ،كــانــت
منطقة إيفرغليدز ،إحدى أكبر األراضي
الــرط ـبــة فــي ال ـعــالــم ،تـغـطــي أك ـثــر مــن 3
ماليين فدان .واليوم ،تشكل نصف هذا
الحجم وتتقلص باستمرار.
وتـكـشــف غــريــن فــي كـتــابـهــا كـيــف تـقــاوم
ش ــرك ــات ال ـس ـكــر ال ـك ـبــرى ج ـه ــود وقــف
ال ــدم ــار وتـعـتـمــد أربـ ــاح شــركــات الـسـكــر
ال ـك ـب ــرى ف ــي ف ـل ــوري ــدا األم ــري ـك ـي ــة عـلــى
تدمير النظام البيئي لألراضي الرطبة.
وتـعـتـبــر إيـفــرغـلـيــدز ن ـمــوذج ـ ًا وت ـحــذيــر ًا
لجهود استعادة البيئة في كل مكان.
كوكب النخيل
فـ ــي كـ ـتـ ــاب «كـ ــوكـ ــب ال ـن ـخ ـي ــل »2021
الـصــادر مــؤخــر ًا ،تكشف جوسلين سي
زوك ــرم ــان كـيــف انـتـهــى ال ـم ـطــاف بــزيــت
النخيل في كل شيء ،وكيف عرّض هذا
المنتج حياة العالم للخطر.
تضاعف إنـتــاج زيــت النخيل تقريب ًا في

الـعـقــد ال ـمــاضــي ،ويــوجــد شـكــل مـنــه في
نصف المنتجات الموجودة على رفوف
البقالة فــي الــواليــات المتحدة وتسرب
هـ ــذا ال ـم ـن ـتــج إلـ ــى ك ــل ركـ ــن م ــن أركـ ــان
حياة الناس في الواليات المتحدة .لقد
بُـنـيــت ثــورة زيــت الـنـخـيــل عـلــى األرض
ال ـم ـس ــروق ــة وال ـس ـخ ــرة ال ـت ــي اج ـتــاحــت
الثقافات ودمــرت المناظر الطبيعية في
بقاع العالم.
وتــربــط جــوسـلـيــن فــي كـتــابـهــا ،الـتــاريــخ
وال ـع ـلــم وال ـس ـيــاســة والـ ـغ ــذاء م ــن خــال
األشـخــاص الــذيــن انقلبت حياتهم رأسـ ًا
على عقب بسبب هذا المكون الخفي.
األعمال الكاملة إليوجين ديبس
ص ــدر ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــؤخ ــر ًا،
األع ـ ـمـ ــال ال ـك ــام ـل ــة فـ ــي ث ــاث ــة م ـج ـلــدات
إلي ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــن ديـ ـ ـب ـ ــس زعـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـح ـ ــزب
االشتراكي األمريكي.
ب ــدأ ديـبــس يـظـهــر عـلــى الـســاحــة كــزعـيــم
إلضـ ــراب ع ـمــال ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة عــام
 ،1894وهــو اإلضــراب الــذي شل أعمال
النقل في كامل الواليات المتحدة لمدة
أسـبــوعـيــن .وب ــرز كــأشـهــر اشـتــراكــي في
أمريكا.
أن ـ ـش ـ ــا دي ـ ـب ـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي األم ــريـ ـك ــي ع ـ ــام ،1897
وخ ـ ــاض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ع ــام
 .1900وأن ـ ـشـ ــأ ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـتـ ــراكـ ــي
األمــري ـكــي ع ــام  ،1901والـ ــذي ســرعــان
مــا أصـبــح ثــالــث أكـبــر حــزب فــي الساحة
األمريكية.
ولعل من أبرز أعماله ،هو إنشاء منظمة
عمال العالم الصناعيين عام  1905بتأثير
الـ ـث ــورة ال ــروس ـي ــة األول ـ ــى م ــع زع ـمــاء
نقابات عمال السكك الحديدية في أمريكا
واتحاد عمال المناجم في العالم الغربي
وحـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال االش ـ ـتـ ــراكـ ــي وع ـم ــال

لقد ُبنيت ثورة
زيت النخيل على
األرض المسروقة
والسخرة التي
اجتاحت الثقافات
ودمرت المناظر
الطبيعية في
بقاع العالم

المصانع بهدف تحرير الطبقة العاملة.
ق ــادت مـنـظـمــة ع ـمــال الـعــالــم الـصـنــاعـيـيــن
الـحــركــة العمالية األمــريـكـيــة المتصاعدة
فـ ــي أمـ ــريـ ـكـ ــا س ـ ـنـ ــوات .1914-1905
وأغــرقــت اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة السلمية
بــالــدمــاء ،إذ أطـلـقــت الـشــرطــة ومــرتــزقــة
الـشــركــات الـنــار عـلــى الـعـمــال وعــائــاتـهــم
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار .وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــام  1918أل ـق ــي
الـقـبــض عـلــى إيــوج ـيــن دي ـبــس .وأخـلــي
سـبـيـلــه بـعــد تــدهــور صـحـتــه فــي السجن
عــام  .1921لقد حطمت الحرب العالمية
األول ـ ــى وال ـق ـم ــع األم ــري ـك ــي الـمـتـصــاعــد
الحزب االشتراكي ومنظمة عمال العالم
الـصـنــاعـيـيــن واعـتـقـلــت قــادت ـهــم .وانـتـهــت
مرحلة كاملة مــن تــاريــخ الطبقة العاملة
األمــريـكـيــة ،لـتـبــدأ بـعــدهــا مــرحـلــة جــديــدة
بتأثير ثورة أكتوبر.
قضايا غير صحيحة
ف ــي ال ـص ـحــف ال ـك ـبــرى وال ـص ـغ ــرى ،فــي
ال ـم ـســارح واالج ـت ـمــاعــات الـشـعـبـيــة ،في
ال ـج ــام ـع ــات ودور ال ـن ـش ــر ،ف ــي جـمـيــع
أنحاء الواليات المتحدة ،هناك أحاديث
ون ـق ــاش ــات ك ـث ـيــرة حـ ــول االش ـت ــراك ـي ــة.
وال ـفــريــد ف ــي ال ـمــوضــوع أن ك ـث ـيــر ًا مــن
القضايا المطروحة غير صحيحة أو ال
عالقة لها باالشتراكية.
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـع ـ ـكـ ــس ه ـ ــذه
النشاطات أشياء صحيحة ،وتخبرنا أن
شيئ ًا مــا يـجــري فــي الـشــارع األمــريـكــي،
وسنذكر بعض األمثلة لهذه التناقضات:
ال ـعــد ال ـت ـنــازلــي لــاش ـتــراك ـيــة :ه ــو كـتــاب
صدر في أيلول  2020لديفين نونيس،
وأن ــه ك ــان قــولــه ب ــأن هـنــاك ع ــد ًا تـنــازلـيـ ًا
لالشتراكية صحيح تاريخي ًا ،فــإن قوله
إن ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي أص ـبــح حــزب ـ ًا
اشتراكي ًا أو يسيطر عليه االشتراكيون
فهو محض خيال.

ن ــوف ـم ـب ــر األح ـ ـمـ ــر :هـ ــو كـ ـت ــاب ل ـجــويــل
ب ــوالك صــدر فــي تـمــوز  ،2020ويـســأل
فيه الـكــاتــب :هــل سيصوت األمريكيون
ل ـتــرامــب أم لــاش ـتــراك ـيــة؟ س ــؤال الفــت
للنظر!
يـقــول ه ــذا الـكــاتــب فــي كـتــابــه :األم ــر لم
ي ـن ـتــه ب ـع ــد ،واالش ـت ــراك ـي ــة ال تـ ــزال فــي
ازدياد ،وهو يقصد الحزب الديمقراطي
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـن ــاف ــس تـ ــرامـ ــب فـ ــي ذل ــك
الوقت!
وم ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،س ـي ـب ـحــث األم ــري ـك ـي ــون
عــن االشـتــراكـيــة ،وهــذا صحيح بالمعنى
الـ ـتـ ــاريـ ـخـ ــي ،أم ـ ــا ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن ال ـح ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ح ـ ــزب اشـ ـتـ ــراكـ ــي ،ف ـهــذا
محض خيال.
فـ ــي مـ ـث ــال ثـ ــالـ ــث :خ ـ ــرج ك ــات ــب بـنـفــس
ص ـه ـيــونــي ي ــدع ــى آن ــدري ــه زنــامـيـنـسـكــي
في كتابه «االشتراكية عقيدة علمانية»
ب ـف ـت ــوح ف ـل ـس ـف ـيــة ي ـس ـت ـح ــق ع ـل ـي ـه ــا أن
يوضع إلى جانب الكنغر األسترالي في
المتحف.
فهو يــدعــي أن البروليتاريا «شـعــب اهلل
الـمـخـتــار» ،وأن مــاركــس وإنـجـلــز جعال
االشتراكية عقيدة علمية عبر «اختراع
البروليتاريا»! فالقول هنا :إن اشتراكية
ماركس إنجلز اشتراكية علمية صحيح.
أمـ ــا ن ـق ـيــض ال ـص ـح ـيــح ف ـه ــو اس ـت ـخ ــدام
ال ـم ـص ـط ـل ـحــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة واالدعـ ـ ــاء
باختراع البروليتاريا.
وه ـنــاك ع ـشــرات األمـثـلــة األخ ــرى الـتــي
تـضــج بـهــا الـصـحــف والـكـتــب ،ونـفـهــم من
كل ذلــك أن االشتراكية أصبحت محور
حديث هــؤالء ،بعضها صحيح وبعضها
خــاطــئ ،بـعـضـهــا م ـعــادٍ وبـعـضـهــا صــديــق.
والـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ت ـس ـت ـع ـيــد الـ ـت ــراث
االشـ ـتـ ــراكـ ــي األم ــريـ ـك ــي إل ـ ــى ال ــواج ـه ــة
رغــم عــدم وجــود حــزب للطبقة العاملة
األمريكية في الوقت الحالي.

